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Abstrakt 
Diplomová práce Vliv zpravodajství ČTK na obsah sportovních rubrik 

internetových portálů Aktuálně.cz, iDNES.cz a Sport.cz zkoumá na základě kvantitativní 

obsahové analýzy vliv agenturních zpráv na produkci sportovních sekcí vybraných 

zpravodajských serverů. V teoretické části práce jsou popsány základní informace o 

zpravodajských agenturách, České tiskové kanceláři, problematice sportu, sportovní 

žurnalistiky a online médií. Vysvětlen je rovněž koncept agenda setting, neboli 

nastolování témat a ve stručnosti jsou zde popsány analyzované internetové portály. 

Praktická část práce přináší vedle vysvětlení použité metodiky výzkumu samotnou 

analýzu, kterou prošlo celkem 1882 článků ze všech tří serverů za sledované období od 

17. 9. 2020 do 30. 9. 2020. Na základě získaných dat je posléze zodpovězeno všech šest 

položených výzkumných otázek. Pět otázek se týká shody publikovaných textů 

s agenturním zpravodajstvím a uváděného autorství, poslední se pak zaměřuje na 

autorství publikovaných fotografií. Data získaná analýzou jsou v jednotlivých 

podkapitolách doplněna vyjádřeními šéfů sportovních redakcí daných serverů, kteří byli 

osloveni pomocí elektronické pošty s prosbou o vyplnění dotazníku. Odpovědi na 

položené otázky přišly od dvou vedoucích sportovních sekcí, přičemž třetí se omluvil 

z důvodu časové tísně. 
Abstract 

The thesis "Influence of the Czech News Agency's coverage on the content of 
sport sections of Internet portals Aktuálně.cz, iDnes.cz and Sport.cz" examines the 
influence of agency news on the production of sports sections of selected news servers 
on the basis of quantitative content analysis. In the theoretical part of the thesis, basic 
information about news agencies, the Czech News Agency (hereinafter referred to as 
“ČTK”), sports, sports journalism and online media is described. The concept of agenda 
setting is also explained and the analysed internet portals are briefly described. The 
practical part of the thesis presents, in addition to an explanation of the research 
methodology used, the analysis itself, which was carried out on a total of 1882 articles 
from all three servers for the period from 17th September 2020 to 30th September 2020. 
Based on the data obtained, all six research questions are subsequently answered. Five 
questions concern the correspondence of the published texts with the agency news and 
the claimed authorship, while the last one focuses on the authorship of the published 



 

 

 

photographs. The data obtained from the analysis are supplemented in each subchapter 
by the statements of the sports editors of the servers in question, who were contacted by 
e-mail and asked to complete the questionnaire. Responses to the questions were 
received from two editors-in-chief, while the third apologised due to time constraints. 
Klíčová slova 
ČTK, agentura, zpravodajství, sport, online média 
 
Keywords 
Czech News Agency, news agency, news, sport, online media 
 
Title/název práce 
Influence of the Czech News Agency's coverage on the content of sport sections of 
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1. Úvod  
Diplomová práce Vliv zpravodajství ČTK na obsah sportovních rubrik 

internetových portálů Aktuálně.cz, iDNES.cz a Sport.cz se zabývá zkoumáním vlivu 

zpravodajství České tiskové kanceláře na produkci českých sportovních online médií. 

Zaměřuje se tedy na obdobné téma jako dříve obhajované diplomové práce na 
Univerzitě Karlově, po televizním a tištěném zpravodajství se ale věnuje online médiím. 

Práce v úvodu přináší teoretický základ, ze kterého následně výzkum vychází. 

V úvodních kapitolách poskytuje základní informace o zpravodajských agenturách i o 

samotné České tiskové kanceláři. V další kapitole je popsána problematika současného 

sportu, sportovní žurnalistiky i fungování online médií. V části zabývající se novými 

médii jsou pak uvedeny i výzvy, kterým na tomto poli musí čelit sportovní novináři. 

Další kapitola vysvětluje koncept agenda setting, neboli nastolování témat. V závěrečné 

kapitole teoretické části jsou představeny jednotlivé zpravodajské servery, jejichž 

články jsou ve výzkumu analyzovány.  
Praktická část diplomové práce nabízí v úvodu vysvětlení metodiky výzkumu, 

tedy kvantitativní obsahové analýzy. V kapitole Analýza je pak postupně zodpovězeno 

všech šest položených výzkumných otázek, které jsou vždy ještě rozděleny podle 

jednotlivých analyzovaných serverů.  
Kapitoly Sport a žurnalistika a Agenda setting byly oproti odevzdaným tezím 

přidány po konzultaci s vedoucí práce. V tezích samostatně stojící kapitola online 
prostředí byla vložena jako jedna z podkapitol týkajících se sportu a žurnalistiky. Nově 

nese název Online média.   
V diplomové práci jsem vycházel z dat získaných kvantitativní obsahovou 

analýzou, pomocí níž jsem zkoumal téměř devatenáct set článků ze tří různých 

zpravodajských serverů. V analýze jsem se zaměřoval na komparaci těchto článků 

s produkcí ČTK uloženou v Infobance ČTK. Pomocí kódování v tabulkovém softwaru 

Microsoft Excel jsem určoval autorství článků, jejich skutečný obsah (informační i 

formulační), sportovní odvětví, kterého se článek týkal, původ zprávy, očekávanost 

zprávy a autorství publikovaných fotografií. Na základě získaných dat jsem následně 

určil, kolik článků bylo přejato z agenturního servisu, jaká část článků se formulačně 

nebo jen informačně shodovala s agenturními zprávami a jaká byla míra této shody. 
Stejné rozlišení jsem pak provedl i u vybraných sportovních odvětví, u domácích a 

zahraničních událostí i u očekávaných a neočekávaných událostí. Získaná data jsem 
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posléze porovnal s uvedeným autorstvím pod články, abych určil, zda redakce 

vybraných serverů nepřebírají zprávy ČTK bez uvádění agenturního zdroje. Posledním 

bodem mého zkoumání bylo autorství publikovaných fotografií a zejména to, jaká část 

z nich pochází z produkce ČTK. 
Následně jsem pomocí elektronické pošty oslovil vedoucí jednotlivých 

sportovních redakcí vybraných serverů s dotazníkem, který se zabýval stejnými tématy 

jako můj výzkum. Informace poskytnuté šéfem sportovní redakce Aktuálně.cz Jiřím 

Škubou a sportovním vedoucím iDNES.cz Ondřejem Trunečkou jsem posléze doplnil 

ke svým zjištěním. Vedoucí sportovního serveru Sport.cz Pavel Novotný mi na otázky 

odmítl odpovědět kvůli časové vytíženosti, jak dokládá e-mail uvedený v příloze práce.  
V části týkající se zpravodajských agentur a České tiskové kanceláře jsem 

vycházel z informací uvedených na webových stránkách ČTK, ze zákona o ČTK a 

rovněž z publikací Tiskové agentury, Novinář a jeho zdroje v digitální éře a 
Zpravodajství v médiích. Při popisování problematiky sportu jsem čerpal z knih 
Sociologické problémy sportu, Sociologie sportu: Aktuální problémy, Hry a lidé, Sport, 
média a mýty, Globalization and Sport: Playing the World a Sports Journalism: Context 
and Issues. Základní informace o sportovní žurnalistice mi přinesly knihy MediaSport a 
Routledge Handbook of Sport and New Media. V části týkající se online médií a 

konvergence jsem vycházel převážně z knih Convergence Culture: Where Old and New 
Media Collide a Proměny novinářské etiky. Informace o konceptu agenda setting jsem 
čerpal z publikací Úvod do teorie masové komunikace, Zpravodajství, Agenda-Setting a 
Média a společnost. 

Základní informace o jednotlivých zpravodajských serverech jsem přebral 

z internetových zdrojů, zejména z webových stránek samotných médií a mediálních 

domů a také ze serverů MediaGuru a NetMonitor. Při uvádění metodiky výzkumu i při 

provádění kvantitativní analýzy jsem vycházel z poznatků získaných z knih Metody 
výzkumu médií a Mass Media Research: An Introduction.  

Téma diplomové práce jsem si zvolil na základě toho, že agenturním 

zpravodajstvím a sportovní žurnalistikou jsem se zabýval již ve své bakalářské práci 
Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK a cítil jsem, že mohu svoje poznatky v tomto 
odvětví dál posunout. Oblastí online médií jsem se rozhodl zabývat, protože s ní mám 

nejbohatší zkušenosti z vlastní praxe, a proto je mi nejbližší. Zároveň se jedná o oblast, 

která se stále rychle vyvíjí a v akademické obci jí dosud nebyla věnována taková 

pozornost.   
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2. Zpravodajské agentury 
Zpravodajské (nebo také tiskové) agentury bývají i v odborné literatuře 

označovány nejrůznějšími způsoby. Jako továrny na zprávy, velkoobchod 

s informacemi nebo také noviny novinářů.1 Právě poslední označení osobně považuji za 

nejtrefnější, protože jsou to právě zpravodajské agentury, odkud média čerpají velikou 

část informací, které později sama publikují. Jsou proto jedním ze základních zdrojů, 

z nichž média čerpají.  
Agentury se ve své činnosti zaměřují na shromažďování, zpracování a distribuci 

informací.2 Jejich konečnými odběrateli pak nejsou přímo konkrétní jedinci z řad 

veřejnosti, ale hlavně zmiňovaná média, která s poskytovanými materiály dále pracují.  

Vedle tisku, rozhlasu, televize a online médií však agenturní zpravodajství odebírají 

také další instituce z řad hospodářské sféry a státní správy.3 Hovoří se zde například o 

různých podnicích, bankách nebo politických orgánech. Obecně ale platí, že 

odběratelem tiskové agentury může být každý, kdo si dodávání zpravodajství předplatí, 

tedy i kterýkoliv jedinec. Podle zákona o ČTK „tisková kancelář poskytuje za úplatu 

slovní a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným 

právnickým a fyzickým osobám“.4  
Sama agentura na vlastních webových stránkách na adresu zákazníků uvádí: 

„Tradičně dodáváme slovní i fotografické zpravodajství médiím – novinám, televizím, 

rádiím a webům. Mnoho klientů má ČTK také mezi výrobními firmami, bankami, 

investičními společnostmi, poradenskými a PR agenturami. Významnými agenturními 

klienty jsou také veřejné instituce a velvyslanectví. Zpravodajství ČTK využívají rovněž 

zahraniční agentury, média a distributoři.“5 
2.1 Rozdělení zpravodajských agentur 

Agentury, které jsou pro své zákazníky významným zdrojem zpráv z domova i 
zahraničí, ve své práci se zabývají všemi oblastmi lidského života (informují například 

 
1 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 9. 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž, s. 14. 
4 ČESKO. Zákon č. 517/1992 Sb. ze dne 21. října 1992, o České tiskové kanceláři. 
5 Česká tisková kancelář (ČTK). Časté dotazy. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 04. 
2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/faq/#13.  
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o politice, ekonomice, kultuře, vědě, technice, ekologii, vzdělání, zábavě a také o 

sportu) a informují slovem i obrazem, označujeme jako tiskové agentury univerzální 
(nebo také komplexní).6 Ve většině zemí zaujímá dominantní postavení na trhu právě 

jedna univerzální zpravodajská agentura – u nás například ČTK, na Slovensku Tlačová 

agentura Slovenskej republiky (TASR) a ve Francii Agence France-Presse (AFP). 
Dominantní postavení agentury obvykle vyplývá ze zákona, z tradice nebo z faktické 

převahy na trhu.7 
Vedle univerzálních agentur existují na trhu také agentury specializované, které 

se orientují v určitém směru. Může to být orientace na určitou tematicky a obsahově 

vymezenou oblast nebo na určitý typ prezentování informací (například pouze obrazové 

zpravodajství).8 Tematicky specializované agentury se mohou zaměřovat například 

pouze na sportovní zpravodajství. Příkladem takové agentury je německá Sport-
Informations-Dienst. Agenturou, která se specializuje na konkrétní typ prezentování 

informací, je kupříkladu European Pressphoto Agency (EPA), tedy mezinárodní 

zpravodajská agentura zaměřující se pouze na fotografie.9 
Jak už jsem nastínil při zmínění slova mezinárodní, agentury se dají třídit také 

podle rozsahu působnosti. Na základě toho rozeznáváme agentury světové, 
mezinárodní, regionální a národní. Mezi světové agentury se řadí Associated Press 

(AP), Reuters nebo Agence France-Presse (AFP). Mezinárodními agenturami jsou 

německá Deutsche Presse-Agentur (DPA) nebo italská Agenzia Nationale Stampa 

Associata (ANSA). Regionální agentury pak reprezentuje například Prensa Latina 

(PRELA) a zástupcem národních agentur je ČTK.  
Posledním kritériem, podle kterého se zpravodajské agentury tradičně rozdělují, 

je forma vlastnictví agentur. Zde rozlišujeme agentury vlastněné odběrateli, 
soukromé, státní a se zvláštním právním statutem.10 Agentury vlastněné odběrateli 

(tedy z hlavní části médii) mohou dále existovat jako družstva, akciové společnosti nebo 

společnosti s ručením omezením.   

 
6 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, s. 21. 
7 Tamtéž, s. 22.  
8 Tamtéž, s. 25. 
9 Tamtéž, s. 26.  
10 Tamtéž, s. 36. 
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3. Česká tisková kancelář 
Česká tisková kancelář je zpravodajská agentura, kterou můžeme podle rozdělení 

uvedeného v předchozí kapitole označit za univerzální národní agenturu se zvláštním 

právním statutem. ČTK sama sebe na webových stránkách definuje jako národní 

tiskovou a informační agenturu, „jejímž posláním je poskytovat objektivní a všestranné 

informace pro svobodné vytváření názorů. Ve své práci se řídí heslem: spolehlivost – 
rychlost – nezávislost“.11  

ČTK je veřejnoprávní institucí, jejíž působení upravuje zákon č. 517/1992 Sb. Jak 

přímo ze zákona a z důvodové zprávy k němu vyplývá, mělo se jednat o přechodné 

řešení a do budoucna se počítalo s privatizací agentury. K té však nikdy nedošlo. Od 

října 1992, kdy byl zákon přijatý, nebyl nikdy novelizován.12 
Samotný zákon určuje činnost České tiskové kanceláře následovně: „Posláním 

tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné 

vytváření názorů. Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a 

obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. Stejnou službu poskytuje 

tisková kancelář i do zahraničí. Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní a obrazové 

zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a 

fyzickým osobám. Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků 

v České republice a v zahraničí.“13 
3.1 Produkce ČTK 

Česká tisková kancelář nabízí svým odběratelům textové zpravodajství, headline 

servis, infografické zpravodajství, zvukové a video zpravodajství a fotozpravodajství. 
Za tradiční produkty tiskových agentur považujeme zpravodajství textové a obrazové, 
přičemž textové je nejstarším agenturním produktem.14 V textovém zpravodajství 

 
11 Česká tisková kancelář (ČTK). O nás. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 04. 2021]. 
Dostupné z: https://www.ctk.cz/o_ctk/. 
12 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
129.  
13 ČESKO. Zákon č. 517/1992 Sb. ze dne 21. října 1992, o České tiskové kanceláři. 
14 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
142.   
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vydává ČTK denně přes 500 domácích a zahraničních zpráv z ekonomiky, politiky, 
kultury a sportu.15 

Jelikož Česká tisková kancelář produkuje každý den velké množství zpráv, které 

vycházejí v chronologickém pořádku, je nutné určit jisté parametry pro lepší orientaci 

v celém rozsahu agenturní produkce. ČTK pro to využívá tzv. metadata. Jedná se o 

určitý soubor identifikačních prvků,16 které mají všechny agenturní zprávy. Část 

metadat se nachází v hlavičce zprávy, zbytek v jejím zápatí. Jako metadata se označují 

titulek, klíčová slova, datum a čas vydání, priorita, servis, kategorie a domicil a 

signatura.  
Titulek plní u agenturní zprávy stejné úlohy jako v tradiční žurnalistice, tedy ty, 

že zprávu prodává a určuje, zdali čtenář (nebo v případě agentury odběratel) bude danou 

zprávu vůbec číst. Slouží tedy k orientaci v široké nabídce produkce ČTK a měl by co 

nejvýstižněji shrnovat obsah sdělení zprávy.17  
Klíčová slova slouží k třídění zpráv v databázích a k lepšímu vyhledávání 

v Infobance.18 Ve formě jednotlivých slov naznačují tematickou (ale třeba také 

geografickou) oblast, které se zpráva týká.  
Datum a čas vydání informuje odběratele o tom, v jaký den a jaký přesný čas 

byla zpráva vydána. Datum se uvádí v číselné podobě i s letopočtem, čas pak 

ve formátu hodina-minuta-sekunda.  
Priorita je v agenturním zpravodajství důležitým identifikačním prvkem, který 

určuje důležitost dané zprávy. Díky ní se mohou odběratelé snadněji orientovat 

v produkci ČTK. Nejvyšší prioritu mívají nejdůležitější zprávy, které by se 

v chronologickém toku agenturní produkce neměly ztratit. Určité stupně priority patří 

k určitým typům zpráv. Jedničku například mívají nejdůležitější headliny, dvojku fleše, 

trojku headliny nižší naléhavosti a trojku se čtyřkou klasické zprávy a jejich verze. 
Servis je v metadatech třímístný kód, který řadí zprávu k jednomu ze základních 

servisů ČTK a zároveň vypovídá o regionálním původu zprávy.19 Základními servisy 

 
15 Česká tisková kancelář (ČTK). Zpravodajství. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 04. 
2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/#. 
16 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
142. 
17 Tamtéž, s. 144.  
18 Tamtéž.  
19 Tamtéž, s. 146.  
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ČTK jsou domácí všeobecný (d), zahraniční všeobecný (m), ekonomický (e), sportovní 

(s) a exportní (c).20  
Rovněž kategorie má podobu třímístného kódu a jedna zpráva může mít více 

kategorií. Tento identifikační prvek slouží opět k lepšímu vyhledávání zpráv, protože 

označuje oblasti, kterých se daná zpráva tematicky týká.21  
Poslední identifikační prvek, který se řadí mezi metadata, tedy domicil a 

signatura označuje místo, kde se událost stala nebo kde byla zpráva zpracována, a 

podpis agentury. V případě České tiskové kanceláře se jedná o signaturu ČTK.  
3.1.1 Typy zpráv 

Česká tisková kancelář rozlišuje ve své produkci několik různých typů zpráv, 

které svým odběratelům nabízí. Vzhledem k tomu, že události se v čase vyvíjí, ČTK 
využívá různých typů pro co nejrychlejší a zároveň co nejúplnější zpravodajství. 

V současnosti používá ČTK tyto typy zpráv: 
Headline 

Headline informuje v nejstručnější formě o určité aktuální informaci. Je limitován 

rozsahem 150 znaků a je vydáván bez formálních záležitostí. Navazuje na starší typ 

blesk, který přestala agentura používat v roce 2008,22 a bývá vydáván s nejvyšší 

prioritou 1. V takovém případě bývají headliny v Infobance podbarveny červenou 

barvou pro lepší upoutání pozornosti. Méně významné headliny však mohou mít i nižší 

prioritu, například 3. Tento typ agenturních zpráv vychází bez titulku, domicilu, data a 

signatury.23 
Vznik headlinů dal zároveň vzniknout i novému produktu, které ČTK nabízí od 

podzimu 2010 a který nese označení Headline servis ČTK.24 V rámci něho nabízí ČTK 

svým odběratelům nejrychlejší informace právě prostřednictvím headlinů. Denně jich 

agentura vydává okolo stovky ze všech tematických oblastí.25 V tomto ohledu se liší od 

 
20 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
146. 
21 Tamtéž, s. 148. 
22 Tamtéž, s. 154. 
23 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Textová zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2020, s. 46.   
24 Tamtéž. 
25 Česká tisková kancelář (ČTK). Headline servis. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 
04. 2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/slovni_zpravodajstvi/headline-servis-
ctk/. 



 

8 

předcházejícího blesku, který se například ve sportovní oblasti vůbec nepoužíval.26 
Sama ČTK označuje tento servis jako „nejrychlejší zpravodajství na trhu“.27 
Fleš 

Fleš je jediná agenturní zpráva České tiskové kanceláře, která nese prioritu 2. 

Velmi často následuje po headlinu s nejvyšší prioritou a obě sdělení jsou jako 

nejvýznamnější zvýrazněna barevně.28  
Tento typ zpráv již má vlastní titulek, domicil, datum a signaturu agentury. 

Přestože v minulosti označoval zprávu jednoodstavcovou, v současnosti má nejčastěji 

rozsah dvou až tří odstavců, přičemž k vidění jsou někdy i čtyři odstavce.29 V minulosti, 
kdy se blesky s největší prioritou nepoužívaly ve sportovní oblasti, byly právě fleše 

s prioritou 2 prvním typem zprávy, který oznamoval novou významnou skutečnost na 
poli sportu.30 
Klasická zpráva 

Klasická zpráva je nejčastěji se vyskytujícím agenturním útvarem.31 Rozumíme jí 

zprávu s prioritou 3 nebo 4. Nejčastěji bývají takové zprávy už většího rozsahu a bývají 

koncipovány jako dvoustupňová obrácená pyramida.32 Jádro výpovědi musí být 

obsaženo v prvním odstavci, přičemž důležitost informací se směrem ke konci zprávy 

snižuje. Zprávy s prioritou 3 a 4 už v sobě mohou obsahovat i background, který je 

důležitý pro pochopení zprávy. Agenturní zprávy bývají takto vystavěny proto, aby je 
mohli odběratelé bez větší práce zkracovat odzadu, případně aby mohli publikovat 

pouze čelo neboli lead (tedy první odstavec zprávy).  
Takovéto zprávy s nižší prioritou jsou obvykle vydávány v několika verzích 

podle toho, jak se událost dále vyvíjí a přibývají k ní nové informace. Další verze 

obvykle doplňují zprávy o nové informace, reakce a citáty a zpřesňují faktografické 

 
26 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
155. 
27 Česká tisková kancelář (ČTK). Headline servis. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 
04. 2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/slovni_zpravodajstvi/headline-servis-
ctk/. 
28 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Textová zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2020, s. 48. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
31 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
156. 
32 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Textová zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2020, s. 50. 
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údaje.33 Verze nemusí zprávu pouze rozšiřovat, ale zároveň se ze zprávy odebírají 

nepřesné nebo již vývojem překonané části. Odběratelé jsou na změny v nové verzi 

upozorněni speciálním sdělením mezi titulkem a samotným textem, které informuje o 
tom, jaká změna byla provedena a v kterém odstavci k ní došlo. Jednotlivé verze bývají 

číslovány pro větší přehlednost.  
Shrnutí 

Shrnutí využívá Česká tisková kancelář v případě událostí, o kterých referuje 

v širším záběru a větším množstvím zpráv. Tento typ zprávy rekapituluje nejdůležitější 

momenty, které se v rámci události staly, a je nejkomplexnější verzí, jež o daném dění 

informuje.34 Slouží k ušetření času odběratelů, kteří se potřebují v dění co nejrychleji 

zorientovat. 
Ve sportovním prostředí se používá shrnutí například ke zrekapitulování hlavních 

událostí jednoho kola hokejové nebo fotbalové soutěže. Takový text vychází po 

publikování zpráv z jednotlivých utkání.  
Profil 

Profily jsou specifické texty, které v České tiskové kanceláři vytváří zejména 

dokumentační redakce agentury.35 Jak napovídá samotný název, jedná se o texty, které 

v informačně zhuštěné podobě shrnují nejdůležitější fakta o určité osobě nebo události 

(v případě sportovní žurnalistiky například o pravidelně se konajícím turnaji).  
V agenturní produkci se objevují jak profily připravené dopředu k předem 

očekávané příležitosti (například výročí), tak profily vytvářené k nějaké neočekávané a 

nové situaci (například úmrtí významné osobnosti). Profily můžou mít podobu 

chronologicky seřazeného přehledu souvisejících nebo předcházejících událostí, ale také 

čtivě napsaného portrétu určité osobnosti.36 Pro odběratele z mediální oblasti mohou být 

profily kvalitní předpřipravenou rešerší ke zpracování daného tématu.  
Dokument 

Označení dokument nesou v agenturní produkci texty, které vyšly bez 

jakéhokoliv zásahu redakce v původním znění. Může se jednat například o projevy 

politiků, prohlášení stran a institucí, texty koaličních dohod a prohlášení vlády, ale také 

 
33 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Textová zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2020, s. 51.  
34 Tamtéž, s. 53. 
35 Tamtéž, s. 55. 
36 Tamtéž.  
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o nejrůznější seznamy.37 V případě sportovní oblasti se jedná kupříkladu o soupisky 

jednotlivých mužstev před začátkem sezony nebo o nominace hráčů na reprezentační 

akce. 
Povinnost přinášet oficiální texty ukládal České tiskové kanceláři v minulosti 

zákon, současný zákon č. 517/1992 Sb. však o takové povinnosti nehovoří, protože jeho 

předkladatelé počítali s tím, že agentura bude mít o takové texty automaticky zájem. 

Veřejné orgány navíc mají možnost nechat takové texty vydat za úplatu.38 
Ostatní typy zpráv 

Vedle výše zmíněných druhů zpráv vydává ČTK také další zprávy, které však pro 

obsah této práce nejsou až tak zásadní. Jedná se o texty, které slouží novinářům pro 

lepší možnost sledování očekávaných událostí a pro jejich snazší pokrývání.  
Konkrétně se jedná o avíza, tedy zprávy, které upozorňují na konání vybraných 

událostí.39 Tyto zprávy odpovídají na základní novinářské otázky – co, kdo, kdy a kde. 
V případě, že jsou známy podrobnější informace, odpovídá avízo i na otázky jak a 

proč.40 Častými událostmi, na která avíza upozorňují, jsou tiskové konference. U 

takových zpráv bývá vedle přesného času a místa konání uveden také kontakt na 

pověřenou osobu, která má událost na starosti. V případě sportovního prostředí takto 

ČTK zvala na tiskovou konferenci Jaromíra Jágra po jeho konci v NHL. 
Dalším typem zpráv, který agentura vydává a který souvisí s plánovanými 

událostmi, je otvírák. Tento typ zprávy vydává ČTK před začátkem významné akce a 

stručně v něm informuje o nadcházející události. Podobně jako u avíza i zde by se měl 

odběratel dočkat odpovědí na základní novinářské otázky.41 
3.1.2 Obrazové zprávy 

Vedle textového zpravodajství nabízí ČTK jakožto univerzální agentura svým 

odběratelům také zpravodajství obrazové. Spolu s textovými zprávami se v případě 

fotografií hovoří o dalším tradičním agenturním produktu. Jak vyplývá z literatury, 
„fotografie nabízené agenturou by měly pokrývat všechny důležité události dne, a to ve 

všech podstatných aspektech a všemi způsoby, které mohou být pro odběratele 

 
37 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Textová zpráva v agentuře. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 
Praha: Karolinum, 2020, s. 60. 
38 Tamtéž, s. 61–62.  
39 Tamtéž, s. 63. 
40 Tamtéž, s. 64. 
41 Tamtéž, s. 62.  
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zajímavé“.42 Specifický pro agenturní snímky je rovněž fakt, že „nedílnou součástí 

agenturní fotografie je text doplňující fakta, která nelze vizuálně zprostředkovat“.43 Text 
doplňující fotografie by měl být natolik obsažný, aby poskytl odběratelům všechny 

potřebné informace, které pro ně mohou být důležité.  
I když však hovoříme o produktu tradičním, který nabízí ČTK od poloviny 20. let 

20. století,44 výrazným způsobem ho ovlivnil technologický pokrok a digitalizace. 

Celkově se ČTK může pochlubit více než šesti miliony autorských fotografií a více než 
čtyřmi miliony fotografií v digitální podobě, z nichž je téměř milion a půl z vlastní 

produkce.45 
Denně přibude do fotozpravodajství přes 300 fotografií z významných a 

zajímavých domácích i zahraničních událostí v politice, ekonomice, kultuře a sportu.46 
Domácí fotografie získává ČTK od vlastních profesionálních fotografů, ze světa pak od 
zahraničních agentur, jako jsou AP, DPA, APA, Lehtikuva, TASS nebo Keystone.47 Do 
fotozpravodajství přispívají rovněž zahraniční zpravodajové agentury. S agenturou AP 
má ČTK uzavřeno výhradní partnerství. Díky němu může zprostředkovávat odběr 

fotoservisu AP, ale také možnost přímého stahování z fotobanky AP. Fotoservis AP 
nabízí přibližně 1600-2000 aktuálních fotografií denně.48 

Díky zmiňované digitalizaci nabízí ČTK fotografie v současnosti v tzv. 
fotobance, která je v provozu od 1. dubna 1997.49 Tam je odběratelům k dispozici 
široký záběr fotografií od aktualit po ilustrační fotografie.50 Z vlastní produkce má ČTK 

digitalizován již téměř milion a půl snímků a na digitalizaci dalších stále pracuje. 

Fotografie v digitální podobě jsou vedle fotobanky rovněž součástí Infobanky ČTK,51 
která obsahuje mimo jiné textové zpravodajství. 
  

 
42 LÁBOVÁ, Alena. Fotografické zpravodajství. In: OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha: 
Karolinum, 2020, s. 107. 
43 Tamtéž. 
44 Česká tisková kancelář (ČTK). Fotobanka. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 04. 
2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/. 
45 Tamtéž. 
46 Česká tisková kancelář (ČTK). Fotoaktuality. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 04. 
2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/fotoaktuality/. 
47 Tamtéž. 
48 Tamtéž. 
49 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
165.  
50 Česká tisková kancelář (ČTK). Fotobanka. ctk.cz [online]. Česká tisková kancelář, © 2018 [cit. 17. 04. 
2021]. Dostupné z: https://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/. 
51 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009, s. 
165. 
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4. Sport a žurnalistika 
4.1 Sport 

Vymezit, co se rozumí pod pojmem sport, nemusí být zdaleka tak jednoduché, 

jak se může zdát. Český sociolog Aleš Sekot chápe sport jako „institucionalizovanou 

pohybovou aktivitu motivovanou zvýšením celkové kondice, osobním prožitkem či 

cíleným výsledkem nebo výkonem“.52 Tato definice ale opomíjí další sportovní odvětví, 

která nejsou založena primárně na pohybových aktivitách. Mezi takové sporty můžeme 

zařadit například šachy, motosport nebo esport, který v posledních letech stále nabývá 

na oblibě.  
Další český autor Jan Děkanovský proto zařazuje sport jako takový do širšího 

rámce her. Vychází přitom zejména z práce Rogera Cailloise, který roztřídil hry podle 

jejich smyslu na soutěž (Agon), náhodu (Alea), chování jako by (Mimikry) a závrať 

(Ilinx).53 Sport v tomto rozdělení spadá pod agonální princip. Jeho důležitými 

charakteristikami přitom jsou institucionalizovaná forma a řazení mezi okrajové 

kulturní formy. Okrajovost v tomto smyslu říká, že „hra je neplodná a ve své čisté 

podobě nemá následky pro skutečný život“.54 Princip her poněkud nabourává stále sílící 

profesionalizace sportu, kvůli které přestává být sport pro profesionály zábavou, ale 

stává se jejich profesí.55 
Zjednodušeně tedy můžeme říci, že se jedná o takovou aktivitu, která spadá do 

volnočasových aktivit (pokud nehovoříme o profesionálech) a je charakteristická 

institucionalizovanou formou, soutěživostí a motivací se zlepšovat. 
Sport je v současné době nedílnou součástí každodenního života společnosti. „Je 

mezinárodním fenoménem, je důležitý pro politiky, přispívá k dynamice ekonomického 

rozvoje, rozšiřuje globální povědomí a je nedílnou součástí lokálních sociálních a 

kulturních struktur, regionů a národů.“56 Přestože v médiích se často objevuje názor, že 

politika do sportu nepatří, může být sport „účinným nástrojem demagogických idejí 

diktátorů, stejně jako symbolem demokratických procesů“.57 V současnosti například 

 
52 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, s. 10. 
53 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé: maska a závrať. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 33. 
54 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: 
Dokořán, 2008, s. 25. 
55 Tamtéž, s. 27. 
56 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, s. 7.  
57 Tamtéž, s. 8. 
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sport zastává významnou pozici v boji proti rasismu, který je velikým tématem 

v nynějším fotbale.  
Podle míry profesionalizace můžeme sport rozdělovat na výkonnostní vrcholový 

a zájmový rekreační.58 Vrcholový sport „zdůrazňuje sílu, rychlost, ovládnutí protivníka, 

posouvání hranic lidských možností, nezměrné úsilí o vítězství a mistrovský titul“.59 Na 
druhé straně rekreační sport klade důraz „na osobní projev, prožitek, dobrý zdravotní 

stav, vzájemné porozumění a podporu spoluhráčů i protihráčů“.60 V této práci je kladen 

důraz zejména na vrcholový sport, který je v médiích zastoupen ve větší míře.  
4.2 Globalizace a komercionalizace sportu 

Sport je bezpochyby jednou z oblastí lidského života, která v uplynulých letech 
prošla a stále prochází určitým vývojem. Zásadní je silná globalizace a 
komercionalizace sportu, které jsou úzce propojené. Globalizací přitom rozumím 

„proces, během něhož se prostor a čas zmenšují v důsledku technologií, informačního 

toku a obchodních a mocenských vazeb, což způsobuje, že vzdálené akce mají zvýšený 

význam na lokální úrovni“.61 
Ke globalizaci dochází v kontextu institucionálně organizačních kontextů sportu, 

tedy v rovině moci.62 Dochází tak ke dvěma zdánlivě protikladným úkazům a to ke 

snižování rozdílů a zvyšování různorodosti.63 V důsledku globalizace tak může 

docházet ke sbližování jednotlivých kultur, zároveň ale také k vytváření nového trhu 

komodifikace kultury.64 V tomto ohledu je silně patrný vztah mezi globalizací a 

komercionalizací, ke které v profesionálním sportu dochází.  
Největší značky jako například zámořská NBA nebo NHL se snaží expandovat i 

na trhy, kde dosud neměly takový úspěch. NHL pro zvýšení zájmu v Evropě hraje 

každý týden několik zápasů v rámci takzvané European Game of the Week v časech, 

které jsou přívětivé pro evropské diváky, a několik utkání za sezonu se snaží odehrát 

přímo na starém kontinentu. Pro rozšíření svého vlivu do Asie zase NHL v roce 2019 
sehrála několik přípravných duelů v Číně. 

 
58 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: aktuální problémy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 31. 
59 Tamtéž. 
60 Tamtéž, s. 36. 
61 MILLER, Toby, Geoffrey LAWRENCE, Jim MCKAY a David ROWE. Globalization and Sport: Playing the 
World. London: SAGE, 2001, s. 131. 
62 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: aktuální problémy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 63. 
63 Tamtéž. 
64 Tamtéž. 
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Globalizaci napomáhá také fakt, že prakticky kdekoliv na světě může být člověk 
svědkem takřka jakékoliv sportovní události, což úzce souvisí se stále sílící digitalizací 

médií. Ta měla veliký vliv na to, „jak je nám sport doručován, předkládán a jakým 

způsobem je chápán mezi publikem“.65 Zatímco v době před internetem museli 

sportovci i sportovní kluby využívat tradiční média jako noviny nebo televizi pro 
jakoukoliv vlastní propagaci, v současnosti mají takřka všechny profesionální kluby 

vlastní webové stránky a vlastní reportéry, pomocí nichž šíří informace samy. Mohou 

tedy úplně obejít tradiční komunikační kanály a hovořit přímo se svým publikem.66 Ve 
sportovních klubech tak stoupá důležitost public relations. Tradiční média mezi sebou 

navíc svádí bitvy o drahá práva na sportovní soutěže (například vysílací práva), která 

zaručují určitým médiím výsadní postavení na trhu.  
Co se týče lokální a národní identity, je možné v kontextu globalizace pozorovat 

jak její oslabování, tak posilování.67 Jsou zde totiž viditelné jak tendence přizpůsobovat 

se západním vzorům, tak v pozitivním světle upozorňovat na etnická specifika a místní 

kultury. 
Jak již bylo zmíněno v předchozí části, aktuálním tématem je rovněž 

komercionalizace a komodifikace sportu, která s globalizací úzce souvisí. Těmito 

dvěma procesy se rozumí sílící tlak na zvyšování finančních zisků. Vstup tržních 

mechanismů zasahuje postupně každou stránku sportu.68 Tento jev částečně souvisí 

s postupnou profesionalizací tohoto odvětví. Vrcholoví sportovci v současné době 

pobírají za své výkony obrovské finanční částky a díky působení médií se z nich stávají 

veřejně známé osobnosti nebo celebrity.69 Sportovní kluby a organizace i proto 

potřebují získávat finance, ze kterých platí jak sportovce, tak konání sportovních 

událostí. K tomu slouží sponzorství v podobě finanční podpory velkých společností.70 
Firmy za svoji finanční podporu dostanou oplátkou prostor v podobě reklamy – jejich 
logo se objeví na dresech sportovců, případně se sportovci objeví v jejich televizním 

spotu. 
Aby ale docházelo k očekávanému efektu, potřebují jak sportovci a sportovní 

kluby, tak firmy veliký mediální ohlas, aby zkrátka byli vidět. Proto je ze strany 

 
65 BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues [online]. London: SAGE, 2006 [cit. 30. 03. 
2021]. Dostupné z: http://dx.doi.org.ezproxy.is.cuni.cz/10.4135/9781446247181. 
66 Tamtéž.  
67 SEKOT, Aleš. Sociologie sportu: aktuální problémy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 64. 
68 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008, s. 137. 
69 Tamtéž. 
70 Tamtéž, s. 178. 
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sportovců, klubů i organizací veliký zájem na tom, aby média o jejich sportu 

informovala. Díky atraktivitě sportu pak můžou logo daného sponzora vidět miliony lidí 

po celém světě. Ze samotných sportovců a jejich výkonů se tak postupně stává produkt, 

ze kterého lze finančně těžit. Marketingovým oddělením klubů tak nejde vyloženě o to, 

jak si mužstvo vede, ale hlavně o to, jak je daný klub vidět a jak jeho mediální obraz co 

nejlépe zpeněžit. Komodifikace se projevuje také v tzv. merchandisingu, neboli 
prodávání oblečení a dalších suvenýrů s logy klubů nebo soutěží.71 Nemalé finanční 

prostředky získávají sportovní organizace rovněž z prodeje vysílacích práv médiím.  
4.3 Sportovní žurnalistika 

Na základě výše uvedených jevů je možné konstatovat, že sport a žurnalistika 

existují v symbiotickém vztahu, ve kterém se navzájem potřebují k přežití, což je názor, 

který vyznává například americký profesor Lawrence Wenner. Jak bylo zmíněné výše, 

sport potřebuje být mezi lidmi co nejvíce na očích, aby přilákal sponzory a dosáhl na 

jejich finanční podporu. Média naopak potřebují sport ke zvýšení zájmu svého publika. 
Důvod je jednoduchý. „Sport přilákává k televizním obrazovkám publikum o počtu 

milionů lidí.“72 Zářným příkladem může být každoroční zámořský Super Bowl 

(finálový zápas play-off NFL), který se nachází na předních příčkách nejsledovanějších 

amerických televizních přenosů. V roce 2021 se průměrná sledovanost pohybovala 

lehce pod 100 miliony diváků, v rekordním roce 2015 pak dosáhla na 114,4 milionu 
diváků.73 Komerční televize, které fungují na bázi generování zisku, proto neváhají 

zaplatit nemalé peníze za vysílací práva, protože peníze se jim při sledovaných 

sportovních událostech vrátí z odvysílané reklamy. Přestože v případě televize je 
popularita sportu nejlépe patrná, obdobně je tomu i v případě tištěných médií, rozhlasu 

 
71 WHITSON, David. Circuits of Promotion: Media, Marketing and the Globalization of Sport. In: 
WENNER, Lawrence. MediaSport. London: Routledge, 2002 [cit. 30. 03. 2021]. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=70417&lang=cs
&site=eds-live&scope=site.  
72 REAL, Michael. MediaSport: Technology and the Commodification of Postmodern Sport. In: WENNER, 
Lawrence. MediaSport. London: Routledge, 2002 [cit. 30. 03. 2021]. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=70417&lang=cs
&site=eds-live&scope=site. 
73 GRYGAR, Lukáš. Nejsledovanější večer v Americe. Super Bowl ve faktech a milionových číslech. In: 
Forbes [online]. 02. 02. 2020 [cit. 30. 03. 2021]. Dostupné z: https://forbes.cz/nejsledovanejsi-vecer-v-
americe-super-bowl-ve-faktech-a-milionovych-cislech/. 
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nebo online médií. „Velcí hráči na trhu globální komunikace chápou svoje investice do 

sportu jako nástroj, jak rozšířit svůj trh.“74 
„Zájem veřejnosti o sport prodělal ve druhé polovině 20. století obrovský vzestup 

díky neuvěřitelnému rozmachu prostředků masové komunikace. Zvláště televize učinila 

ze sportu důležitou součást populární kultury.“75 Největší skupina lidí přichází do 

kontaktu se sportem zprostředkovaně, skrze masová média.76 Sport je publiku 
zprostředkováván tištěnými médii, rozhlasovým nebo televizním vysíláním i po 

internetu. Vysílání a internet přitom mají tu výhodu, že události mohou 

zprostředkovávat naživo v reálném čase. Tištěná média naopak informují s určitým 

časovým odstupem. Online média mají pak tu výhodu, že dokážou spojit jak přednosti 

tištěných médií, tak vysílání, které v minulosti mohla zprostředkovávat pouze televize 

nebo rozhlas. 
Právě živé zprostředkovávání sportovních událostí pomocí vysílání přineslo 

velikou popularizaci sportu napříč společností. Důležité je si ovšem uvědomit, že i 

přímé přenosy sportovních akcí jsou značně subjektivní, byť se mohou jevit objektivně. 

Kamery provádějí selekci událostí, některé aspekty opomíjejí a na jiné soustředí 

pozornost. Událost je divákům prezentována tak, jak ji vidí režisér přenosu.77 Divákovi 

se tedy dostává interpretace události. Na subjektivitě dodává živému přenosu ještě 

osoba komentátora, která obrazovou složku doplňuje o zvukový komentář.  
Ve sportovní žurnalistice se navíc silně uplatňuje „tendence interpretovat a 

zarámovat náhodný běh událostí udělením narativní struktury“.78 Novináři tak 

autentický děj uspořádávají do určitého příběhu. Sportovní žurnalistika proto spojuje 
autenticitu události s lidskou zálibou v příbězích. Vzniká tím tedy autentický narativ 

neboli skutečný příběh.79 Používání tohoto narativu zvyšuje atraktivitu příběhu pro 

diváka a vede k jeho většímu úspěchu i většímu zájmu o samotný sport.  
Sportovní zprávy a příběhy se jako první začaly objevovat logicky v tištěných 

médiích, která jsou historicky nejstarší. „Pokud má periodikum ambice usilovat o co 

 
74 WENNER, Lawrence. Playing the MediaSport Game. In: WENNER, Lawrence. MediaSport. London: 
Routledge, 2002 [cit. 30. 03. 2021]. Dostupné z: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=70417&lang=cs
&site=eds-live&scope=site. 
75 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: 
Dokořán, 2008, s. 11. 
76 Tamtéž, s. 34. 
77 Tamtéž, s. 35. 
78 Tamtéž. 
79 Tamtéž, s. 36.  
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nejširší čtenářskou obec, musí dát sportu rozhodně značný prostor,“80 píše ve své 

publikaci Jan Děkanovský. Vychází tak z pravidla, které platilo zejména 

v předlistopadové době, že noviny se čtou odzadu, tedy od sportovních stránek. Sport se 
v novinách začal objevovat na konci osmnáctého a na začátku devatenáctého století a 

nejčastěji se psalo o dostizích, boxu, baseballu a veslování.81 K referování o sportu 

v tištěných médiích rovněž patří používání fotografií, přičemž sportovní fotografie je 

považována za jeden z mnoha fotografických žánrů.82 
Druhým médiem, které začalo o sportu referovat, byl rozhlas, který měl veliký 

podíl na rostoucí oblibě sportu, byť v současnosti je jeho role silně potlačena televizí a 

internetem. Přesto právě tady vznikl přímý přenos ze sportovních událostí v podobě 

rozhlasové reportáže. Ten koneckonců v případě velkých sportovních akcí přetrvává 

v Českém rozhlasu dodnes. Právě Radiožurnál přinášel po dobu více než šedesáti let 

také tradiční pořad S mikrofonem za hokejem, v němž informovali reportéři v živých 

vstupech o dění na extraligových stadionech. Pořad ve své tradiční podobě skončil 

v roce 2019.83 
Jak již bylo zmíněno, největší vliv na popularitu sportu mělo rozšíření televizních 

sportovních přenosů. K dalšímu a dalšímu zatraktivňování přenosů pro diváky dochází 

díky využívání speciálních kamer (například na helmách rozhodčích v ledním hokeji) 

nebo díky používání mikrofonů ve výstroji hráčů či rozhodčích. Dochází tak k čím dál 

většímu přibližování diváků ke skutečnému dění na hřišti.  
Dosud nejnovější platformou, na kterou sport pronikl, jsou pochopitelně online 

média. Jelikož se tato práce zabývá právě jejich analýzou, přiblížím jejich fungování 

detailněji v samostatné podkapitole.  

 
80 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: 
Dokořán, 2008, s. 42. 
81 LAUCELLA, Pamela. The Evolution from Print to Online Platforms for Sports Journalism. In: BILLINGS, 
Andrew a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: Routledge, 2014, s. 
89. 
82 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: 
Dokořán, 2008, s. 54. 
83 iRozhlas.cz. S mikrofonem za hokejem na Radiožurnálu nekončí, mění se jeho formát. In: iRozhlas.cz 
[online]. 19. 09. 2019 [cit. 30. 03. 2021]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/sport/s-mikrofonem-za-
hokejem-format-zmena-radiozurnal-ondrej-suchan-ledni-hokej-sport_1909192001_and. 
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4.4 Online média 
4.4.1 Konvergence 

Vývoj médií a všeobecně kultury úzce souvisí s tzv. konvergencí. Tou rozumíme 

proces sbližování. „Jedná se o slovo, které popisuje technologické, průmyslové, kulturní 

a sociální změny, které závisí na tom, kdo mluví a o čem si ostatní myslí, že mluví.“84 
Konvergence má mnoho podob, z nichž jednou je konvergence technologická,85 díky 

které dochází ke sbližování konkrétních zařízení, pomocí nichž konzumujeme média. 

Na chytrých mobilních telefonech v dnešní době můžeme číst psané texty, poslouchat 

tzv. podcasty, které se auditivní formou blíží rozhlasu, ale také sledovat videa, případně 

přímo televizi. K tomu všemu se pak připojují ještě základní funkce telefonu jako 
možnost telefonování a posílání zpráv. Postupně tak vzniká tzv. „black box“,86 tedy 
jedno zařízení, které by v sobě obsahovalo všechny funkce starších zařízení a médií. Jak 
totiž minulost ukazuje, „stará média nikdy zcela neumírají“.87 Mění se pouze 
technologie, kterými jsou tato média doručována, zatímco stará média koexistují 

s novými.88  
Kritici konceptu black boxu ale naopak tvrdí, že se stále novými a novými 

technologiemi se počet zařízení, která mají lidé u sebe doma, postupně zvětšuje. „U 

zařízení dochází k divergenci, zatímco u obsahů k jejich konvergenci,“89 psal ještě 

v roce 2006 americký mediální vědec Henry Jenkins. Je však nutné podotknout, že díky 

vzniku chytrých telefonů došlo ke značné konvergenci i v případě používaných zařízení. 

Existuje však stále široká škála technologií, které můžou uživatelé k jednotlivým 

úkonům používat.  
Henry Jenkins ve své práci však zdůrazňuje, že by se konvergence neměla brát 

primárně jen jako technologický proces. Zmiňuje zásadní změnu rolí tvůrců obsahu a 

konzumentů obsahu, mezi kterými se v důsledku konvergence stírají rozdíly. Vzhledem 

k tomu, že na internet může přispívat prakticky kdokoliv, význam role tvůrce obsahu se 

značně posouvá. Vedle profesionálního novinářského obsahu jsou na internetu k vidění 

obsahy od samotných klubů, sportovců nebo také fanoušků. Uživatelé se na internetu 
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mohou k vytvořeným obsahům vyjadřovat například v diskusních fórech. Důležité je si 

ovšem uvědomit, že „všichni účastníci komunikace si nejsou rovni. Společnosti a 

dokonce i jednotlivci v médiích mají stále větší moc než konzumenti. Někteří 

konzumenti mají zase větší možnost se na této vznikající kultuře podílet než jiní“.90 
Tato kultura, na které se může podílet prakticky kdokoliv, je nazývána kulturou 

participativní. Jsou pro ni typické „relativně nízké limity uměleckého vyjadřování a 

občanské participace, silná podpora tvorby a jejího sdílení, určitý typ mentorství, kdy 

zkušenější členové komunity předávají své znalosti nováčkům“.91 Důležité je zmínit, že 

možnost participace je podmíněna přístupem k potřebným technologiím. Vytváří se tedy 

tzv. digitální propast,92 která zvětšuje rozdíly mezi lidmi, kteří mají k moderním 

technologiím přístup, a těmi, kteří k nim přístup nemají.  
„Mediální konvergence ovlivňuje způsob, jakým jsou média konzumována.“93 

V rámci konvergence tedy dochází ke změnám ve zvyklostech publika i v tom, jakým 

způsobem hledají a konzumují informace a obsahy. Zatímco dřívější konzumenti byli 

předvídatelní, noví jsou méně stálí, mají menší míru loajality k jednotlivým médiím a 

jsou více sociálně propojení.94 Publikum v době konvergence médií je při konzumaci 

obsahů daleko aktivnější a chce si vybírat, co bude konzumovat kdy. Velmi populární 

jsou tak v současnosti placení poskytovatelé filmů a seriálů jako například Netflix. 

Divák si na nich sám vybere, na co se kdy chce koukat, a nemusí se řídit striktně 

předepsaným televizním programem, jako tomu bylo v minulosti.  
Dalším z projevů konvergence médií je koncentrace vlastnictví médií do velkých 

mediálních domů, které se skupováním dalších a dalších médií snaží zvětšovat svoje 

zisky.95 Posléze už se tedy nevěnují jen jednomu mediálnímu odvětví (například 

tištěným médiím), ale přidávají nová (například rozhlas a televizi). Jako příklad 

vlastnické konvergence se dá zmínit český mediální dům MAFRA, který je více 

přiblížen v další kapitole.  

 
90 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York 
University Press, 2006, s. 2–3.  
91 MORAVEC, Václav. Proměny novinářské etiky. Praha: Academia, 2020, s. 58. 
92 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York 
University Press, 2006, s. 23. 
93 Tamtéž, s. 16. 
94 Tamtéž, s. 19. 
95 Tamtéž, s. 7. 
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V minulosti se předpokládalo, že nová média nahradí ta stará. Konvergence ale 

ukazuje, že stará a nová média se navzájem komplexně ovlivňují.96 V současnosti tak 

platí, že „díky novým médiím se může stejný obsah šířit mnoha různými kanály a může 

být přijímán mnoha různými způsoby“.97 Jednotlivé mediální organizace jsou tedy 

okolnostmi nuceny šířit svůj obsah přes různé platformy.  
Jednotliví autoři přistupují ke konvergenci různě a rozlišují různé její podoby. Pro 

účely této práce je nutné zmínit ještě to, jak konvergence ovlivňuje pracovní rutiny 

samotných novinářů. Ti jsou totiž v době online médií nuceni zvládat daleko širší záběr 

úkonů v čím dál méně lidech. Novinář, který pracuje na internetu, musí vedle napsání 

článku zvládat také vyfotit fotografii, natočit video a umět je následně zpracovat a 
nahrát. Na základě konvergence tak dochází k redefinování náplně novinářské práce a 

přestává být jasné, kdo je novinář, protože v digitální éře může vytvářet obsahy každý 

s přístupem k potřebným technologiím.  
4.4.2 Online média a sportovní žurnalistika  

Online média vznikla v důsledku rychlého rozvoje počítačových sítí a příchodu 

internetu. Základními prvky jejich fungování jsou digitalizace, tedy převod informací 

do binárního kódu, a výše zmíněná konvergence. Díky převodu do binárního kódu je 
možné obsah daleko jednodušeji reprodukovat, přenášet a ovládat.98 

„Základní charakteristikou [internetu] je skutečnost, že kombinuje možnosti 

předchozích médií do jediného celku.“99 Publikum zde tedy může konzumovat 

informace ve formě textu, fotografie, videa nebo zvuku. „Důležitou vlastností psaného 

textu na internetových zpravodajských serverech je i relativní neomezenost z hlediska 
objemu oproti tištěným periodikům.“100 Zprávy, které mají v novinách omezený rozsah, 

tak mohou být doplněny o background, názory nebo další souvislosti. Na druhou stranu 
se pozornost publika v online prostředí tříští, protože recipienti jsou zahlceni 

informacemi. Proto preferují paradoxně spíše kratší texty. 
„Specifika internetového prostředí spočívají ve dvou základních rysech – 

v hypertextovém formátu textové zprávy a ve způsobu její distribuce, tedy 

 
96 JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York 
University Press, 2006, s. 6.  
97 Tamtéž, s. 11. 
98 CORRIGAN, Thomas. The Political Economy of Sports and New Media. In: BILLINGS, Andrew a Marie 
HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: Routledge, 2014, s. 47. 
99 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: 
Dokořán, 2008, s. 77–78.  
100 Tamtéž, s. 78. 
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v časoprostorové disponibilitě.“101 Díky hypertextu můžou být jednotlivé články a 

obsahy navzájem propojeny a můžou na sebe navzájem odkazovat. Textové informace 

tak můžou být doplněny o starší skutečnosti a související informace, ale rovněž o další 

formáty, jako je foto, audio nebo video. Díky časoprostorové disponibilitě si člověk 

může na svém zařízení v sebou zvolený čas prohlédnout informace a obsahy 

z jakéhokoliv místa na světě.  
Online média jsou pro současné novináře užitečným a dnes již nezbytným 

pomocníkem, zároveň pro ně ale vytváří nové výzvy. Zatímco čtenost tištěných médií 

klesá, online publikum stále roste. Proto se musí všechna média přesouvat také do 

internetového prostředí.102 Zásadně se rovněž mění vztah mezi tvůrcem obsahu a jeho 

příjemcem. „Každý s telefonem nebo počítačem připojeným k internetu se okamžitě 

stává tvůrcem a globálním šiřitelem.“103 Díky interaktivitě internetu může publikum 

nejen reagovat na profesionální obsahy na sociálních sítích a v diskuzích, ale každý 

jedinec může sám obsah tvořit. Slouží k tomu například blogy, sociální sítě nebo vlastní 

webové stránky. Hranice mezi fanouškovským obsahem a mainstreamovými médii se 

postupně stírají i díky tomu, že profesionální média stále více a více integrují 

uživatelský obsah – sama na svých stránkách publikují blogy, případně vybízí publikum 

k posílání názorů a vlastních obsahů.104 Vzhledem k tomu, že každý může publikovat na 

internetu, stoupá u médií důležitost zveřejňovat informace co nejrychleji. V tom je 
prostředí internetu ideální, protože nabízí možnost publikování v reálném čase. Tlak na 

co největší rychlost publikování však může vést k nedostatečnému ověřování informací 

a k šíření nepravdivých informací.105 
S rostoucí rolí online médií se také měnily požadavky nastavené pro sportovní 

novináře. Zatímco v tištěných médiích byli cenění dobře píšící, dovedně reportující a 

dobře informovaní profesionálové, v online prostředí se od sportovních novinářů 

očekává, že budou ovládat práci s novými médií a přizpůsobí jim získávání a šíření 

 
101 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 
Praha: Dokořán, 2008, s. 78. 
102 LAUCELLA, Pamela. The Evolution from Print to Online Platforms for Sports Journalism. In: BILLINGS, 
Andrew a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: Routledge, 2014, s. 
93. 
103 CORRIGAN, Thomas. The Political Economy of Sports and New Media. In: BILLINGS, Andrew a Marie 
HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: Routledge, 2014, s. 49. 
104 Tamtéž. 
105 LAUCELLA, Pamela. The Evolution from Print to Online Platforms for Sports Journalism. In: BILLINGS, 
Andrew a Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: Routledge, 2014, s. 
94. 
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informací i interakci s publikem a se zdroji.106 Je tedy jasné, že s novými médii se 

změnily výzvy, které leží před sportovními novináři. 
Jednou z takových výzev je ovládnutí technologií. Novináři musí umět ovládat 

textové editory a administrativní systémy webových stránek, ale také přístroje pro 

nahrávání zvuku a videa i software pro následnou úpravu takových souborů. 

V neposlední řadě by pak měli novináři umět pracovat se sociálními sítěmi, na kterých 

můžou být v kontaktu se svým publikem. Velmi ceněná je také schopnost umět pořídit 

vlastní fotografie a upravit je. „Nejnovější technologie poskytují rychlý přístup k online 
zdrojům, pomáhají reportérům zjišťovat a publikovat nejčerstvější novinky a umožňují 
jim být v okamžitém kontaktu se zdroji, čtenáři a editory.“107 

Další výzvou sportovních novinářů v online prostředí je udržovat si přehled 

v širokém spektru zveřejňovaných informací. Novináři by se měli orientovat 

v aktuálních informacích i spekulacích, které se objevují na webových stránkách klubů 

a sportovců, ale také na sociálních sítích nebo fanouškovských blozích. Je přitom těžké 

získané informace ověřovat a potvrzovat, zdali jsou pravdivé.108   
Stejně tak těžká je pro novináře práce s tzv. breaking news, tedy neočekávanými 

zprávami mimořádného významu. Zatímco ostatní uživatelé o nich obvykle informují 

okamžitě, od novinářů se čeká dodržení profesních standardů a ověření informací před 

publikováním. Sportovní žurnalisté proto musejí umět pracovat i s obsahy tvořenými 

neprofesionály. V důsledku toho je postupně snižován význam role médií jako tzv. 

gatekeeperů, tedy těch, kdo rozhoduje, jaké informace se dostanou na veřejnost. Řada 

informací je tak mnohdy publikována jako první na webových stránkách nebo 

sociálních sítích klubu, organizace nebo samotného sportovce.109 
Novináři, kteří zvládnou všechny výzvy online médií, ale můžou z jejich 

používání těžit. Jednou z výhod může být promování vlastních textů na svých sociálních 

sítích. Obsahy zde publikované navíc můžou být pro novináře dobrým zdrojem 

informací, případně nástrojem, jak si získané informace ověřit a jak je zdrojovat. Za 

stejným účelem musí novináři také sledovat webové stránky klubů, lig, organizací i 

samotných sportovců. Sociální sítě pak můžou být pro novináře i dobrým ukazatelem 

aktuálních trendů. Online média pochopitelně dávají novinářům i možnost vytvářet 

 
106 PEDERSEN, Paul. The Changing Role of Sports Media Producers. In: BILLINGS, Andrew a Marie 
HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: Routledge, 2014, s. 101. 
107 Tamtéž, s. 103. 
108 Tamtéž. 
109 Tamtéž, s. 104. 
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úplně nové obsahy jako například online textové reportáže z utkání nebo živé 

videopřenosy.  
S nástupem online médií se zásadně změnila i práce zaměstnanců sportovních 

klubů jako například tiskových mluvčích. Zatímco v minulosti bylo jejich hlavním 

úkolem zprostředkovávat novinářům informace a kontakt se sportovci, nyní mnohdy 

sami vedou klubové redakce a starají se o tvorbu mediálních obsahů. Zvyšují tím 

povědomí o svých týmech a dělají jim tím potřebnou propagaci. Publikovaný obsah pak 

slouží jak fanouškům týmu, tak novinářům z ostatních médií, kteří odtud můžou čerpat. 

Kluby tímto způsobem zlepšují zážitek fanoušků a zároveň upevňují vztahy mezi 

klubem a fanoušky.110 Sociální sítě se ukazují být užitečným nástrojem pro vytváření 

prostoru, ve kterém se uživatelé cítí propojení s danou značkou (v tomto případě 

klubem). Pocit tohoto propojení zvětšují žádosti o zpětnou vazbu, ankety nebo 

odpovídání na otázky fanoušků.111 Kromě stávající skupiny příznivců mohou kluby 
tímto způsobem navíc získat i fanoušky nové. Aby taková webová stránka byla úspěšná, 
měla by splňovat tato čtyři pravidla: 

1. Obsahovat užitečné informace. 
2. Být často aktualizovaná a doplňovaná o nový obsah, který naláká publikum 

k další návštěvě. 
3. Být snadná na orientaci a používání.  
4. Usilovat o udržení publika na stránce.112 
Ostatním médiím vzniká v těchto webových stránkách klubů do jisté míry 

konkurence, zároveň ale také cenný zdroj informací, jak bylo nastíněno výše.  

 
110 WHITESIDE, Erin. New Media and the Changing Role of Sports Information. In: BILLINGS, Andrew a 
Marie HARDIN. Routledge Handbook of Sport and New Media. New York: Routledge, 2014, s. 145. 
111 Tamtéž, s. 148. 
112 BRIONES, Rowena, Beth KUCH, Brooke Fisher LIU a Yan JIN. Keeping Up with the Digital Age: How the 
American Red Cross Uses Social Media to Build Relationships. Public Relations Review [online]. 2011, 
37(1), s. 37–43 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://doi-
org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1016/j.pubrev.2010.12.006. 
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5. Agenda setting 
Základní myšlenkou agenda settingu, neboli nastolování témat „je to, že 

zpravodajská média naznačují veřejnosti, co jsou hlavní otázky dne, a to se odrazí na 

tom, co veřejnost vnímá jako nejdůležitější aktuální záležitosti“.113 Publikum přitom 

nevnímá, co konkrétně je jim říkáno, ale hlavně to, o čem se mluví. Jako příklad bývá 

uváděna situace, kdy se politici snaží soustředit pozornost voličů na to, co je z pohledu 
jejich strany nejdůležitější. „Takový postup je základní součástí prosazování se a 

pokusů o ovlivňování veřejného mínění.“114 Zpočátku se vycházelo z myšlenek tvůrců 

pojmu „agenda setting“ Maxwella E. McCombse a Donalda L. Shawa, „že o prosazení 

tématu do veřejné agendy rozhoduje četnost výskytu nějakého tématu v médiích. 

Postupem času se prosadila představa, že o ustavení tématu ve veřejné agendě 

rozhoduje více jeho zarámování, tedy způsob zpracování tématu, nabídnutá interpretace 

a dobový společenský, politický a kulturní kontext“.115  
Obecně se ve výzkumech rozlišují tři druhy agendy: 
1. Veřejná agenda – témata a jejich vnímání v rámci široké veřejnosti. 
2. Mediální agenda – témata a intenzita jejich výskytu v mediálních obsazích.  
3. Politická agenda – témata, která prosazují politici.116 

Za nejčastější směr vlivu bývá považován vliv politické agendy na agendu 

mediální a posléze její ovlivňování veřejné agendy.117 Důležité je si uvědomit, že při 

dodávání důležitosti určitým tématům nehraje primární roli jejich skutečná důležitost. 

„Indikátory reálného světa jsou pro nastolování mediální agendy relativně 

nedůležité.“118 
Zvláštní oblastí zkoumání agendy je tzv. intermediální agenda, která je pro 

účely této práce nejdůležitější. Zabývá se totiž tím, „kdo má moc nastolovat agendu 

médií, komu se daří prosazovat svá témata do obsahu zpráv a která témata vyvolávají 

 
113 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, s. 527. 
114 Tamtéž, s. 528.  
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116 DEARING, James a Everett ROGERS. Agenda-Setting [online]. Thousand Oaks: SAGE, 1996 
[cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
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sama média“.119 Samotná média totiž při tematickém výběru velmi často čerpají 

z jiných médií. V Česku je význačným pořadem, který pravidelně ovlivňuje agendu 

ostatních médií, pořad České televize Otázky Václava Moravce. Výzkumy provedené 

ve Spojených státech zase ukázaly, že největší potenciál ovlivňovat agendu médií má 

vedle prezidenta deník New York Times.120 Ze své pozice, což je pro tuto práci důležité, 

hraje významnou roli v intermediální agendě také agenturní zpravodajství. Vzájemný 

vliv médií plyne z toho, že redaktoři jsou nuceni sledovat konkurenci a snažit se s ní 

držet krok, aby jim neutekla žádná potenciálně zajímavá a pro diváky přitažlivá témata. 
Otázkou, jakým způsobem je mediální agenda budována a kdo ji jakou měrou 

ovlivňuje, se zabývá tzv. agenda building.121  

 
119 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006, s. 124. 
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6. Vybrané internetové portály 
6.1 Aktuálně.cz 

Aktuálně.cz je český zpravodajský server, který vznikl 1. listopadu 2005 jako 

první čistě on-line zpravodajský deník u nás.122 Je součástí mediálního domu Economia, 

jehož vlastníkem je podnikatel a jeden z nejbohatších Čechů Zdeněk Bakala. 

Šéfredaktorem Aktuálně.cz je Josef Pazderka123 a sportovní sekci vede Jiří Škuba.124 Za 
15 let svého působení na internetu vydal tento zpravodajský deník 444 019 článků, 

6 657 on-line reportáží, 969 408 fotografií a 4 246 infografik.125 
Dalšími médii, která spadají pod Economii, jsou deník Hospodářské noviny, 

týdeníky Ekonom a Respekt a zpravodajský server iHNed.cz. Samotné Aktuálně.cz má 

navíc navázanou úzkou spolupráci s internetovou televizí DVTV, která dodává na tento 

server exkluzivní videoobsah a přímo natáčí v prostorách Economie v Karlíně.  
Aktuálně.cz dělí zpravodajství na svých webových stránkách do základních 

kategorií domácí, zahraničí, sport, video a speciály. V sekci video jsou k vidění jak 

videa od internetové televize DVTV, tak vlastní. V rubrice speciály prezentuje server 

„infografiky, seriály a speciální projekty připravované redakcí on-line deníku 

Aktuálně.cz“.126 Co se týče tematické šíře, nabízí tento server vedle sportu také 

ekonomiku, ekologii nebo kulturu. Ve specializovaných rubrikách pak vychází i 

speciální texty o autech a bydlení nebo určené speciálně ženám.  Důležitou sekcí, na 

které si Aktuálně.cz zakládá, jsou názory. Ve sportovní rubrice rozděluje Aktuálně.cz 

hlavní kategorie fotbal, hokej, tenis, ostatní sporty a motorismus. Vedle těchto 

podrubrik odkazuje redakce ještě na RunCzech, tedy komerční sdělení o běžeckých 

závodech.  

 
122 CHRIPÁK, Denis a Viktor VONDRA. Jsme s vámi už 15 let. Četli jste půl milionu článků a pomáháte nám 
růst. Děkujeme! In: Aktuálně.cz [online]. 01. 11. 2020 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/aktualne-15-let/r~77f57aac151e11ebaabd0cc47ab5f122/.  
123 Aktuálně.cz. Tiráž. Aktuálně.cz [online]. Economia, a. s., 1999–2021 © [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
https://www.aktualne.cz/autori/.  
124 Tamtéž. 
125 CHRIPÁK, Denis a Viktor VONDRA. Jsme s vámi už 15 let. Četli jste půl milionu článků a pomáháte nám 
růst. Děkujeme! In: Aktuálně.cz [online]. 01. 11. 2020 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/aktualne-15-let/r~77f57aac151e11ebaabd0cc47ab5f122/.   
126 Aktuálně.cz. Speciály on-line deníku Aktuálně.cz. Aktuálně.cz [online]. Economia, a. s., 1999–2021 © 
[cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/specialy-
aktualnecz/r~26c2381a57d611ea8362ac1f6b220ee8/.  
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Aktuálně.cz zažilo v roce 2020 nárůst čtenosti stejně jako ostatní zpravodajské 

servery. V případě on-line deníku Economie se jednalo o růst o 24 procent oproti 

předchozímu roku. Celkem navštívilo Aktuálně.cz 3 562 097 reálných uživatelů, což 

stačilo serveru v české konkurenci na čtvrté místo.127 Nárůst návštěvnosti pak během 

uplynulého roku zaznamenala také sportovní sekce Aktuálně.cz, která si užívá stoupající 

zájem čtenářů už tři roky po sobě. Její průměrná návštěvnost za prvních devět měsíců 

roku činila 1,4 milionu reálných uživatelů měsíčně.128 Ve srovnání s rokem 2019 byla 
návštěvnost o třetinu vyšší. Počet zhlédnutých stránek pak byl v meziročním srovnání 

vyšší o čtvrtinu.129 Jak vyplynulo z těchto dat, sport na Aktálně.cz byl v roce 2020 
třetím nejsilnějším sportovním webem na českém internetu za servery Sport.cz a 
iSport.cz.130 Sport na Aktuálně.cz zažil v loňském roce nárůst i přesto, že kvůli 

pandemii koronaviru řada sportů stála a celkově sportovní zpravodajské servery na 

českém internetu prožívaly propad čtenosti. Sport na Aktuálně.cz zaznamenal za celý 

rok 2020 průměrnou měsíční návštěvnost 1 432 646 reálných uživatelů.131  

 
127 MediaGuru. Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima. In: 
MediaGuru.cz [online]. 21. 01. 2021 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-top-10-i-novy-
web-cnn-prima/. 
128 MediaGuru. Návštěvnost sportu na Aktuálně.cz roste i v letošním roce. In: MediaGuru.cz [online]. 08. 
10. 2020 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/10/navstevnost-
sportu-na-aktualne-cz-roste-i-v-letosnim-roce/.  
129 Tamtéž.  
130 Tamtéž. 
131 NetMonitor. Online data (OLA). NetMonitor.cz [online]. SPIR z. s. p. o., © 2016 [cit. 19. 04. 2021]. 
Dostupné z: https://www.netmonitor.cz/online-data-ola.  
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6.2 iDNES.cz 
Zpravodajský portál iDNES.cz provozuje mediální společnost MAFRA. 

Šéfredaktorkou iDNES.cz je od roku 2015 Naděžda Petrová,132 sportovní sekci má na 

starosti Ondřej Trunečka, jenž od roku 2008 vede sportovní redakci iDNES.cz a MF 

DNES.133 
MAFRA, která je největším multimediálním domem na českém trhu, dále vydává 

například Lidové noviny, Metro nebo týdeník TÉMA. V online prostředí provozuje tato 

společnost vedle portálu iDNES.cz také digitální verzi Lidových novin Lidovky.cz. 

Sama společnost je členem holdingu Agrofert, který je součástí svěřenských fondů 

předsedy české vlády Andreje Babiše.  
Server iDNES.cz je největším webovým portálem společnosti MAFRA, který 

funguje již od 12. ledna 1998, a obsahově se velmi podobá deníku MF DNES od 
stejného vydavatelství.134 V současnosti iDNES.cz na svých webových stránkách nabízí 

zpravodajství z domova i ze zahraničí, a to z oblastí, jako jsou ekonomika, kultura, sport 

nebo zdraví. V sekci magazíny odkazuje iDNES.cz na specializované rubriky, které se 

věnují například autům, bydlení, technice nebo cestování. Web iDNES.cz publikuje na 
webových stránkách zpravodajská videa v rubrice iDNES.tv a zprávy bulvárního 

charakteru vydává v záložce Expres. Co se týče sportovního zpravodajství, rozděluje 

sportovní sekce iDNES.cz hlavní kategorie fotbal, hokej, basket, biatlon, lyže, 

cyklistika, tenis, atletika, MMA, výsledky a ostatní.  
Na podzim roku 2019 přidal iDNES.cz do své nabídky službu iDNES 

Premium.135 V rámci ní mají čtenáři za poplatek k dispozici speciální novinářský obsah, 

ale také možnost stahovat zdarma filmy, seriály, e-knihy nebo audioknihy. V nedávné 

minulosti zvedla vlnu nevole nová služba s názvem iDNES Premium Zdraví, která 

umožňovala předplatitelům přednostní objednání k lékařům či vyšetření za zvýhodněné 

ceny. Veřejnost se hlasitě ohrazovala mimo jiné proti tomu, že se jedná o vyšetření na 

 
132 MAFRA. Ředitelé útvarů. Mafra.cz [online]. MAFRA, a. s., © 2021 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
www.mafra.cz/o-spolecnosti.aspx?cat=reditele.  
133 iDNES.cz. Ondřej Trunečka. iDNES.cz [online]. MAFRA, a. s., © 1999–2021 [cit. 19. 04. 2021]. 
Dostupné z: https://www.idnes.cz/novinari/ondrej-trunecka.N112.  
134 MAFRA. Portfolio iDNES.cz. Mafra.cz [online]. MAFRA, a. s., © 2021 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
https://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-idnes.htm&cat=internet. 
135 MediaGuru. Mafra: iDnes Premium má 50 tisíc předplatitelů. In: MediaGuru.cz [online]. 23. 06. 2020 
[cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/06/mafra-idnes-premium-ma-
50-tisic-predplatitelu/. 
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klinikách spadajících do svěřenského fondu Andreje Babiše. V tomto svěřenském fondu 

je i společnost Agrofert, která je vlastníkem vydavatelství MAFRA.136 
Zpravodajský portál iDNES.cz se dlouhá léta drží v popředí statistik návštěvnosti 

českých zpravodajských webů. Za rok 2020 se umístil na třetím místě za portály 

Novinky.cz a SeznamZprávy.cz. Dle údajů NetMonitoru navštívilo iDNES.cz průměrně 
3 782 581 reálných uživatelů za měsíc a oproti roku 2019 zaznamenal portál nárůst 

návštěv o 19 procent.137 Samotná sportovní rubrika zaznamenala v uplynulém roce 

průměrnou měsíční návštěvnost 1 118 021 reálných uživatelů.138  

 
136 MediaGuru. iDnes Premium zavádí pro předplatitele zdravotnické benefity. In: MediaGuru.cz [online]. 
01. 12. 2020 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/12/idnes-
premium-zavadi-pro-predplatitele-zdravotnicke-benefity/. 
137 MediaGuru. Zpravodajské weby 2020: Na čele Novinky, v TOP 10 i nový web CNN Prima. In: 
MediaGuru.cz [online]. 21. 01. 2021 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-weby-2020-na-cele-novinky-v-top-10-i-novy-
web-cnn-prima/.  
138 NetMonitor. Online data (OLA). NetMonitor.cz [online]. SPIR z. s. p. o., © 2016 [cit. 19. 04. 2021]. 
Dostupné z: https://www.netmonitor.cz/online-data-ola.  
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6.3 Sport.cz 
Sport.cz je zpravodajský portál, který provozuje vydavatelství Borgis. Jako 

šéfredaktor portálu je v Unii vydavatelů vedený Vladimír Dušánek,139 vedoucím 

redakce je ale od roku 2012 Pavel Novotný.140 
Společnost Borgis na trhu s tištěnými médii vydává deník Právo a spravuje 

rovněž internetové zpravodajské servery Novinky.cz a Super.cz. Většinovým majitelem 
vydavatelství je šéfredaktor deníku Právo Zdeněk Porybný. Od roku 2013 má ve 

společnosti třetinový podíl Seznam.cz Ivo Lukačoviče.141 Proto jsou zprávy ze serverů 

Borgisu propagovány na domovské stránce Seznam.cz.  
Sport.cz rozděluje svoje zpravodajství do základních rubrik, kterými jsou fotbal, 

hokej, tenis, motorsport, ostatní sporty, sport+, videa a esport. V jednotlivých rubrikách 

pak nabízí jako podkategorie ještě konkrétní soutěže v daných sportech. V rubrice 
Sport+ nabízí redakce analýzy, glosy a komentáře od osobností ze světa sportu. Jedná se 

tedy zejména o názorové a autorské texty. Ve videosekci přináší redakce rozhovory se 

sportovci, ale také zajímavé události ze zápasů.  
Sport.cz je v současnosti jedničkou mezi sportovními weby na českém 

internetu.142 Za loňský rok se mohl pochlubit průměrnou měsíční návštěvností 

3 150 674 reálných uživatelů.143 Sport.cz těží z veliké popularity společnosti Seznam.cz 

a její domovské stránky se stejným názvem, na níž jsou novinářské obsahy spřízněných 

serverů propagovány. Sama společnost vykazovala v roce 2020 návštěvnost v průměru 

 
139 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly, partneři. Unievydavatelu.cz [online]. Unie vydavatelů ČR, 
© 2013–2020 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=615. 
140 NOVOTNÝ, Pavel. KOMENTÁŘ: Projektu ME v Glasgow chybí silnější propojení sportů. In: Sport.cz 
[online]. 06. 08. 2018 [cit. 28. 04. 2021]. Dostupné z: https://www.sport.cz/plus/clanek/1011348-
komentar-projektu-me-v-glasgow-chybi-silnejsi-propojeni-sportu.html. 
141 MediaGuru. Seznam.cz koupil podíl ve vydavatelství Borgis. In: MediaGuru.cz [online]. 16. 07. 2013 
[cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2013/07/seznam-cz-koupil-podil-ve-
vydavatelstvi-borgis/. 
142 MediaGuru. Návštěvnost sportu na Aktuálně.cz roste i v letošním roce. In: MediaGuru.cz [online]. 08. 
10. 2020 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/10/navstevnost-
sportu-na-aktualne-cz-roste-i-v-letosnim-roce/. 
143 NetMonitor. Online data (OLA). NetMonitor.cz [online]. SPIR z. s. p. o., © 2016 [cit. 19. 04. 2021]. 
Dostupné z: https://www.netmonitor.cz/online-data-ola. 
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téměř 8,5 milionu reálných uživatelů za měsíc.144 Co do počtu zobrazených stránek 

překročily weby patřící pod Seznam.cz 50% podíl na českém internetu.145   

 
144 MediaGuru. Zpravodajské weby loni táhly růst internetu, vede Seznam. In: MediaGuru.cz [online]. 11. 
01. 2021 [cit. 19. 04. 2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/01/zpravodajske-
weby-loni-tahly-rust-internetu-vede-seznam/. 
145 Tamtéž. 
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7. Metodika výzkumu 
7.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Jako metodu výzkumu jsem se rozhodl zvolit kvantitativní obsahovou analýzu. 

Tato metoda umožňuje snadné srovnávání různých typů médií,146 což z ní činí ideální 

prostředek pro zodpovězení mé základní otázky „jaký vliv má sportovní agenturní 

zpravodajství na obsah vybraných internetových portálů“. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o kvantitativní výzkumnou metodu, můžeme mezi její výhody zařadit 

přenositelnost, poskytování objektivních výsledků, které jsou nezávislé na 

výzkumníkovi, a jasnost a jednoznačnost výsledků, které mohou být prezentovány 

prostřednictvím grafů a tabulek.147 Tím, že tato metoda využívá kvantifikace a používá 

statistické postupy, je vhodná ke zpracování většího množství textů, což bylo v případě 

mé práce ideální. 
Kritici kvantitativní obsahové analýzy upozorňují na to, že tato metoda výzkumu 

sice dokáže poskytnout ověřená data, nedokáže však odpovědět na to, proč tomu tak je, 

případně co z toho vyplývá. Přestože se tato metoda tváří jako vysoce objektivní, je 

výzkumníkem ovlivněna už při nastavování konkrétních kategorií, kterých mohou 
proměnné nabývat. Slabinou této analýzy je pak fakt, že se může zabývat pouze jasně 

počitatelnými jevy. 
Tato analýza je tradičním nástrojem pro zkoumání mediálních obsahů a bývá 

často spojována se jménem vědce Bernarda Berelsona,148 autora první učebnice 

zabývající se obsahovou analýzou, která nese název Content Analysis in 
Communication Research. 

Kvantitativní obsahová analýza se často využívá u zkoumání tzv. agenda setting 
neboli nastolování témat. Zájem o tuto problematiku se rozšířil ve druhé polovině 20. 

století a zabývali se jí například američtí vědci Maxwell McCombs a Donald Shaw.149 

 
146 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 99. 
147 Tamtéž, s. 103.  
148 Tamtéž. 
149 Tamtéž, s. 101. 
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Při zkoumání agenda setting se vědci snaží zjistit, jakým tématům se média věnují, a na 

tom ukázat, jaký je dlouhodobý vliv médií na společnost.150 
U kvantitativní obsahové analýzy není prakticky nikdy možné zkoumat celý 

výběrový soubor, proto je nutné si určit tzv. výzkumný vzorek, který by měl přinášet 

výsledky platné pro celý soubor. Je proto nutné určit, která média budou zkoumána, a 

zároveň, která konkrétní vydání těchto médií budou zkoumána. Pro určení konkrétních 

vydání se využívá náhodný výběr dat, konstruovaný týden, případně účelový vzorek.151 
Výzkumník si v případě kvantitativní obsahové analýzy dále musí určit jednotku 

měření, což je nejmenší prvek, kterého si v analýze bude všímat.152 
Ve chvíli, kdy je určen výzkumný vzorek, konkrétní média, jejich vydání i 

jednotka měření, může se přejít k samotnému výzkumu. Nejdřív se určí obsahové 

kategorie proměnných, kterých mohou jednotlivé zkoumané jednotky nabývat.153 
Kategorie musí být určeny vždy tak, aby se kategorie u každé proměnné vzájemně 

vylučovaly a zároveň pokrývaly všechny možnosti.154 To v praxi znamená, že každá 

zkoumaná jednotka bude zařazena právě k jedné kategorii proměnné. Soustava 

proměnných a jejich kategorií se nazývá kódovací kniha nebo kódovací manuál.155 
Samotné zpracování vzorku mediálních obsahů, kdy se postupuje jednu jednotku za 

druhou, se pak nazývá kódováním.156 Velikým pomocníkem pro kódování je použití 

počítačového softwaru, který statisticky zpracovává výsledky. Samotné kódování 

probíhá tak, že výzkumník přiřadí jednotlivým kategoriím číselné kódy. Ty pak 

přiřazuje jednotlivým proměnným. 
Když je kódování hotovo, dochází ke statistickému zpracování dat. Nejčastěji se 

využívá statistických operací četností a korelací zkoumaných proměnných.157 Četnost 

nám říká, kolik proměnných nabývá kterých kategorií. Korelace pak odkrývá, jestli je 

 
150 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 101. 
151 Tamtéž, s. 105. 
152 Tamtéž. 
153 Tamtéž, s. 106. 
154 Tamtéž. 
155 Tamtéž. 
156 Tamtéž. 
157 Tamtéž.  
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výskyt kategorií dvou či více proměnných v závislostním vztahu.158 Výsledky výzkumu 

jsou na závěr postaveny do souvislosti s výzkumnou otázkou či hypotézou.  
7.2 Výzkumné otázky 

1. Do jaké míry jsou dané texty shodné s produkcí ČTK? 
2. Jaké je zastoupení shodných/přejímaných zpráv v konkrétních sportech? 
3. Jak se podíl shodných/přejímaných zpráv liší u domácích a zahraničních 

událostí? 
4. Jak se podíl shodných/přejímaných zpráv liší u očekávaných a 

neočekávaných událostí? 
5. V jak velké části případů je autorství/spoluautorství ČTK přiznáváno?  
6. Jak velká část fotografií u sportovních článků na vybraných serverech 

pochází od fotografů ČTK? 
7.3 Zkoumaný vzorek 

Pro účely svého výzkumu jsem zvolil trojici českých zpravodajských 

internetových portálů, které se zabývají sportovní tematikou. Konkrétně jsem 
analyzoval server Aktuálně.cz, spadající pod mediální dům Economia, Sport.cz, patřící 

pod vydavatelství Borgis, a iDNES.cz, zpravodajský server spadající pod mediální dům 

MAFRA.  
Pro určení konkrétních vydání (období, ve kterém byly dané texty publikovány na 

vybraných serverech) jsem se rozhodl zvolit účelový vzorek. Rok 2020 byl do veliké 

míry ovlivněn pandemií koronaviru, která významně zasáhla i do fungování sportovního 

prostředí a prakticky všech sportovních soutěží. Aby vybraný vzorek co nejlépe 

reprezentoval tradiční fungování médií v době, kdy sportovní soutěže normálně 

probíhají, rozhodl jsem se zvolit úsek od 17. do 30. září. V tomto mezidobí mezi první a 

druhou vlnou covidu-19 se hrály nejvyšší soutěže největších českých sportů a konaly se 
i významné zahraniční sportovní události jako například play off NHL a NBA. Proto se 
sportovní dění v tomto období významně blížilo normální situaci z posledních let, a 

tudíž by mělo vhodně ilustrovat, jakým způsobem skutečně ovlivňuje zpravodajství 

ČTK obsah sportovních rubrik vybraných zpravodajských serverů. Čtrnáctidenní období 

 
158 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 106. 



 

35 

jsem zvolil na základě dat zjištěných Rogerem Wimmerem a Josephem Dominickem, 
kteří ve své knize Mass Media Research: An Introduction uvádějí, že v případě 

obsahové analýzy je nejvhodnější zkoumání dvanácti, respektive čtrnácti vydání, 

přičemž jejich větší počet nezvyšuje přesnost výsledků výzkumu.159 Pro co 
nejrovnoměrnější rozložení dnů v týdnu ve zkoumaném vzorku jsem zvolil raději 

čtrnáctidenní období.  
7.4 Jednotka měření 

Jako jednotku měření, tedy nejmenší prvek analýzy,160 jsem si ve svém výzkumu 

zvolil jeden článek na zpravodajském serveru. Článek jsem v tomto případě vnímal ze 
širšího hlediska a používal jej jako označení pro jakýkoliv žurnalistický textový 

příspěvek,161 včetně zpráv a publicistických útvarů. Nebral jsem jej tedy pouze jako 
specifický žánr.  

Na základě analýzy jednotlivých článků na zpravodajských serverech jsem 
následně provedl komparaci s texty uloženými v Infobance ČTK. Podle výsledků této 

komparace jsem odpověděl na výzkumné otázky.  
Ve druhé části výzkumu byla jednotkou měření úvodní fotografie použitá u 

článku, přičemž jsem se nezaměřil na to, co zachycuje, nýbrž pouze na jejího autora. 
7.5 Proměnné výzkumu a jejich kategorie 

Před začátkem výzkumu a samotným kódováním je nutné určit si, kterými 

proměnnými se budeme ve výzkumu zabývat, a určit si, jakých konkrétních kategorií 

mohou tyto proměnné nabývat. Kategorie můžeme konstruovat na základě tzv. 

emergentu kódování nebo a priori kódování.162 V případě prvního postupu vystaví 

výzkumník kategorie na základě předběžného zkoumání dat, která má k dispozici. 
Druhý postup počítá s tím, že výzkumník vykonstruuje kategorie na základě 

 
159 WIMMER, Roger a Joseph DOMINICK. Mass Media Research: An Introduction. Boston: Wadsworth, 
2010, s. 163. 
160 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, s. 105. 
161 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 
nakladatelství Karolinum, 2017, s. 61. 
162 WIMMER, Roger a Joseph DOMINICK. Mass Media Research: An Introduction. Boston: Wadsworth, 
2010, s. 165–166. 
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teoretických poznatků, které k danému tématu má, ještě před samotným zkoumáním 

dat.163 
Ve svém výzkumu jsem použil metodu emergentu kódování, jelikož jsem si 

kategorie stanovil až na základě své prvotní práce se sesbíranými daty. Ve výzkumu 

byly proměnnými, kterými jsem se zabýval: 
Datum vydání článku 
Zpravodajský server 

Autor zprávy 
Skutečný obsah zprávy 

Sportovní odvětví 
Původ zprávy  

Očekávanost zprávy 
Autor publikovaných fotografií 

 První proměnná, tedy datum vydání článku, sloužila k identifikaci konkrétního 

článku a k určení, z jakého data článek pochází. To může výzkumníkovi usnadnit práci 

při případném kontrolování či pozdějším opakování výzkumu. Pro rozhodování, zdali 

byla agentura ve vydání zprávy rychlejší než daný server, a proto mohla být zdrojem 

informace, bylo přihlíženo rovněž k časovým údajům vydání zpráv. Tato proměnná 

nabývala čtrnácti kategorií podle všech vybraných dnů ve zkoumaném vzorku. 
Stejnou funkci jako datum vydání článku měla rovněž proměnná zpravodajský 

server. Ta sloužila k identifikaci článku a dokládala, které médium daný článek 

publikovalo. V případě tohoto výzkumu mohla nabývat tří kategorií: 
1. Aktuálně.cz 
2. iDNES.cz 
3. Sport.cz 

 
163 WIMMER, Roger a Joseph DOMINICK. Mass Media Research: An Introduction. Boston: Wadsworth, 
2010, s. 166. 
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Další proměnné už sloužily k samotné analýze. U proměnné autor zprávy jsem 
zohlednil to, kdo je u článku na internetovém portálu uvedený jako autor. Jednoduše 

řečeno, kdo je pod článkem podepsaný. Konkrétně šlo o to, zdali byl článek podepsaný 

signaturou ČTK, jménem redakce nebo redaktora, obojím nebo signaturou některé ze 

zahraničních agentur. Kategoriemi této proměnné tedy byly: 
1. ČTK 
2. Redaktor/redakce 
3. Spoluautorství ČTK a redaktora/redakce 
4. Zahraniční zpravodajská agentura 
5. Neuvedeno 

Další proměnná, tedy skutečný obsah zprávy, se zaměřila na opravdový obsah 

zprávy a konkrétní použité formulace a jejich porovnání se zprávami vydanými Českou 

tiskovou kanceláří. Tato proměnná sloužila k posouzení, zdali na internetových 

portálech nedochází ke kompletnímu přebírání zpráv ČTK bez přiznání autorství, 

případně k posouzení toho, do jaké míry byl text ČTK při přiznaném spoluautorství 

upravován. Proměnná mohla nabývat těchto kategorií: 
1. Text se kompletně shoduje se zprávou ČTK. 
2. Text se minimálně liší od zprávy ČTK (změna titulku/perexu, krácení textu, 

rozšíření textu). 
3. Text je odlišný od zprávy ČTK, ale obsahuje stejné části (stejné věty, 

odstavce, nevztahuje se na citace). 
4. Text obsahuje stejné informace, ale liší se jejich formulováním (výjimkou 

mohou být citace). 
5. Text je kompletně originální. 
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U proměnné sportovní odvětví jsem určoval, jaké sportovní oblasti se zkoumaný 

článek týká. Tato proměnná sloužila k tomu, aby bylo možné na konci určit, zdali u 

některých sportů využívají servery obsah ČTK více než u jiných. Tato proměnná mohla 
nabývat těchto kategorií:  

1. Fotbal 
2. Hokej 
3. Tenis 
4. Basketbal 
5. Volejbal 
6. Motosport 
7. Cyklistika 
8. Ostatní 

Proměnná původ zprávy se zaměřila na to, zdali se jedná o článek týkající se 

domácího nebo zahraničního dění. Dá se totiž předpokládat, že zatímco u domácích 

sportovních událostí mají česká média své zástupce, zahraniční zprávy přebírají 
především z agenturní produkce. Tato proměnná mohla nabývat těchto kategorií: 

1. Domácí 
2. Zahraniční 

Proměnná očekávanost zprávy určovala, zdali článek pojednával o předem 

nahlášené a očekávané akci, nebo o události, která nebyla plánovaná. Ve sportovním 

odvětví řadíme mezi očekávané události například reportáže z utkání nebo tiskových 

konferencí. Neočekávanými zprávami pak mohou být například přestupy sportovců 

mezi kluby, zranění či případně vyléčení zdravotních problémů, nebo úmrtí 

významných sportovců. Ve sledovaném období do této kategorie spadaly například 

články informující o nákazách týmů koronavirem, o odkladech plánovaných zápasů, 
případně o zrušení biatlonové exhibice v Gelsenkirchenu. Tato proměnná může nabývat 

těchto kategorií: 
1. Očekávané 
2. Neočekávané 

Poslední proměnnou, kterou jsem se ve své práci zabýval, byl autor 
publikovaných fotografií. Na základě této proměnné lze určit, do jaké míry používají 
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zpravodajské portály ke článkům fotografie od vlastních fotografů a nakolik naopak 

využívají produkce agenturní, případně jak často publikují snímky z dalších zdrojů jako 

například sociálních sítí. Tato proměnná mohla nabývat těchto kategorií: 
1. ČTK 
2. Vlastní 
3. Zahraniční zpravodajská agentura 
4. Jiné 
5. Bez fotografie  
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8. Analýza 
Z vybraného čtrnáctidenního časového úseku bylo celkem zpracováno 1882 

článků ze sportovních rubrik zpravodajských serverů Aktuálně.cz, iDNES.cz a Sport.cz. 
Za uvedené období vydal nejvíce příspěvků Sport.cz, který je specializovaným, čistě 

sportovním serverem a publikoval za 14 dní 847 článků (45,01 % z celkové počtu 

analyzovaných článků). Portál iDNES.cz publikoval ve stejném období textů 724 

(38,47 %) a Aktuálně.cz jen 311 (16,52 %). 

 
Graf č. 1 

1 – Aktuálně.cz 2 – iDNES.cz 3 – Sport.cz 
 

Z celkové produkce zpravodajských serverů byly pro účely této práce vyjmuty 

samostatně stojící fotogalerie a videa nebo v případě serveru Sport.cz také komerční 

články. U fotogalerií a videí nehrál primární informační roli doplňující text, proto jsem 

se rozhodl jej neporovnávat s textovým agenturním zpravodajstvím. Komerční texty 

byly přejímány v plném znění od inzerentů, proto u nich nebyla porovnávána shoda 

s texty ČTK. Na webu iDNES.cz nebyly analyzovány články z placené sekce iDNES 
Premium, která kvůli exkluzivnímu zpoplatněnému obsahu stále stojí poněkud mimo 

základní zpravodajský server. Naopak byly zahrnuty také online přenosy, které ve své 

produkci mají všechny zmiňované servery.  
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8.1 Výzkumná otázka č. 1: Do jaké míry jsou dané texty 

shodné s produkcí ČTK? 
Výzkumnou otázkou číslo 1 jsem se snažil zjistit, do jaké míry jsou dané texty 

shodné s produkcí ČTK. Za tímto účelem jsem stanovil proměnnou s názvem skutečný 

obsah zprávy, která nabývala pěti kategorií, jež značily, jakou měrou se texty shodují 

s konkrétními zprávami ČTK. Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že články, 

které nabývaly kategorií 1-3, byly alespoň částečně převzaté z agenturní produkce. 

Všechny články, které nabyly jedné z těchto kategorií, měly alespoň části shodně 

naformulované s agenturními zprávami a zároveň vyšly až po zprávách ČTK. 

Konkrétně hovořím o 1004 článcích (53,34 %), jež byly průkazně převzaté 

z agenturního servisu. Ze zbytku se jich 527 (28 %) zabývalo stejnými tématy jako 

agenturní zprávy a 351 (18,65 %) jich bylo kompletně originálních.  
Článků, které jsou zcela shodné s agenturními zprávami, publikovaly vybrané 

servery ve sledovaném období 324 (17,22 %). Jedná se o takové texty, u kterých je 

s agenturní produkcí kompletně shodný titulek, perex i zbytek zprávy.  
Nejvíce analyzovaných příspěvků spadalo do kategorie 2, která označuje články, 

jejichž text se minimálně liší od zpráv ČTK. Tím rozumíme změnu titulku nebo perexu 
v porovnání s agenturní zprávou, případně krácení nebo rozšíření agenturního textu. 
Této kategorie nabývaly texty, které se obsahově i formulačně z větší části shodovaly s 

příspěvky ČTK. Celkově do této kategorie spadalo 625 analyzovaných článků 
(33,21 %). 

Třetí kategorie označovala texty, které se tematicky shodovaly se zprávami ČTK 

a zároveň obsahovaly v menší míře stejné (stejně formulované) části jako například věty 

nebo případně celé odstavce (nepočítám použité citace). Takových článků bylo 

v analýze nejméně, konkrétně 55 (2,92 %).  
Do kategorií 4 a 5 spadaly články, které jsou originální. Kategorie 4 označovala 

příspěvky, jež se týkají stejných témat jako zprávy ČTK, ale jsou zpracované kompletně 

originálně. Tím rozumím to, že neobsahují žádné stejně formulované části (opět 

nepočítám použité citace). Do této kategorie spadal druhý nejvyšší počet analyzovaných 

textů – 527 (28 %). 
Kategorie 5 označovala články, které jsou zcela originální, a to jak tematicky, tak 

formulačně. Spadají sem rovněž exkluzivní rozhovory, které se mohly dotýkat 

shodných témat jako agenturní produkce. Takových textů bylo 351 (18,65 %).  
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Šéfové sportovních sekcí analyzovaných serverů, kteří odpověděli na mnou 

poslaný dotazník, se ovšem shodují, že agenturní produkce i přes časté využívání nemá 

vliv na nastolování agendy.  
„ČTK může pomoci díky avízům a obdobnému servisu při plánování, může 

upozornit na nečekanou událost v zahraničí, jejím prostřednictvím mohou někteří aktéři 

například rozeslat prohlášení. Ale to vše vyplývá z povahy agentury, není to nastolování 

agendy v pravém slova smyslu. Témata, kterým se budeme podrobně věnovat, vybírá 

redakce,“164 říká na toto konto vedoucí sportovní redakce iDNES.cz Ondřej Trunečka. 
„[ČTK nemá na nastolování agendy] prakticky žádný [vliv]. Od svého příchodu 

do redakce se snažím co nejvíc uplatnit filozofii, že autorské materiály mají absolutní 

prioritu,“165 doplňuje šéf sportovní sekce Aktuálně.cz Jiří Škuba. 

 
Graf č. 2 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  

 

  

 
164 TRUNEČKA, Ondřej. E-mailová korespondence s diplomantem. 15. 04. 2021. (viz příloha č. 2) 
165 ŠKUBA, Jiří. E-mailová korespondence s diplomantem. 26. 03. 2021. (viz příloha č. 1.) 
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8.1.1 Aktuálně.cz 
Server Aktuálně.cz ve svém sportovním zpravodajství z veliké části vychází 

z produkce ČTK. Konkrétně odtud převzal celkem 224 zpráv, což je 72,02 % všech 

článků publikovaných ve sledovaném období. 32 zpráv ČTK (10,29 %) bylo přejato na 
Aktuálně.cz v kompletním znění a 185 zpráv (59,49 %) bylo přejato jen s drobnými 

formulačními úpravami. Pouhých sedm článků (2,25 %) bylo z většiny originálních, 

přičemž stále obsahovalo některé formulace shodné se zprávami agentury. 
Tematicky se Aktuálně.cz zabývalo stejnými událostmi jako ČTK u dalších 53 

článků (17,04 %), které ovšem napsali originálně vlastní redaktoři zpravodajského 

serveru. Zbylých 34 článků (10,93 %) bylo z pohledu Aktuálně.cz kompletně vlastních, 

jak co se týče tematického zaměření, tak použitých formulací. 
„Agenturu využíváme především pro zajištění základního informačního servisu. 

Není [pro nás hlavním zdrojem informací]. V době sociálních médií i díky kontaktům 

našich redaktorů máme řadu informací dřív než agentura. Službu konající editor nebo 
redaktor má pokyn, aby z agentury využíval nezbytné minimum, ušetřený čas věnoval 

vyhledávání a zpracování vlastního tématu. Unikátní obsah je to, čím se lišíme od 

konkurence,“166 říká šéf sportovní redakce Aktuálně.cz Jiří Škuba. 
„V případě klasického zpravodajství [přebíráme zprávy z ČTK v plném znění] 

často. Bohužel zpravodajství četky je silně „veřejnoprávní“ a leckdy nekvalitní 

(frázovité, šablonovité). Na redaktorech je znát, že nejsou pod tlakem atraktivity 
výstupu, nemají měřítko, co čtenáře zajímá. Stejně tak se liší pohled agentury na 

zajímavé události, ty nejzajímavější věci často ukrývají na konec článku. Titulek a perex 

upravujeme skoro vždy,“167 popisuje redakční praxi Škuba.   

 
166 ŠKUBA, Jiří. E-mailová korespondence s diplomantem. 26. 03. 2021. (viz příloha č. 1.) 
167 Tamtéž. 
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Graf č. 3 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
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8.1.2 iDNES.cz 
Server iDNES.cz ve sledovaném období publikoval 724 článků, z nichž 330 

(48,58 %) bylo převzato z agenturní produkce. Jednalo se tedy o menší polovinu všech 

publikovaných textů v daném období. Pouhých 58 článků (8,01 %) bylo kompletně 

převzato z ČTK, daleko větší podíl měly zprávy, které prošly v rámci redakční práce 

iDNES.cz mírnou úpravou. Takových bylo 242 článků (33,43 %). Příspěvků, které 

obsahovaly jen některé menší části stejně naformulované jako agenturní zprávy, vyšlo 

pouze 30 (4,14 %).  
Stejnými tématy, ale v kompletně originálním provedení, se iDNES.cz zabýval 

v případě 214 článků (29,56 %), úplně originálních pak bylo 180 textů (24,86 %). 
Můžeme tak říci, že originálně zpracovaných bylo v produkci iDNES.cz za sledované 

období 394 příspěvků (54,41 %).  
„Ambicí sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES je pokrývat klíčové události 

autorsky, z vlastních zdrojů. Máme k tomu tým redaktorů, využíváme také vlastní 

fotoreportéry, snažíme se – pokud to pandemická situace a aktuální opatření dovolí – 
být v terénu i v zahraničí. Současně se snažíme nabídnout čtenářům velmi široký záběr 

informací, domácích i zahraničních, také z nižších soutěží či okrajových odvětví. A 

naplňovat takový rozsah by bylo bez agenturních informací velmi složité, ne-li dokonce 
v některých ohledech nemožné. Takže využíváme textovou i obrazovou produkci pro 

pokrývání událostí, které už nejsou v našich silách. [ČTK je] rozhodně důležitým 
[zdrojem] v uvedeném smyslu. Pokud si vezmeme například poslední zimní sezonu, 

prioritou byly určitě všechny biatlonové závody a závody Ester Ledecké. Jim jsme se 

snažili věnovat autorsky, včetně textových online reportáží. Další zimní odvětví už jsme 

častěji pokrývali s využitím ČTK. Obecně cenný je výsledkový servis,“168 popisuje 
Trunečka využívání servisu ČTK v práci serveru iDNES.cz. 

„Je velmi těžké říct, [jak často přebíráme zprávy ČTK v plném znění]. Obvyklou 
praxí bývá dílčí úprava titulku a perexu, ostatní záleží na okolnostech. Na závažnosti 

zprávy, do jaké míry je možné informace doplnit, někdy i podle konkurence ostatních 

zpráv, jak se jí můžeme věnovat,“169 doplňuje Trunečka. 

 
168 TRUNEČKA, Ondřej. E-mailová korespondence s diplomantem. 15. 04. 2021. (viz příloha č. 2) 
169 Tamtéž. 
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Graf č. 4 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
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8.1.3 Sport.cz 
Sport.cz jakožto specializovaný sportovní zpravodajský server publikoval za 

sledované období největší počet článků, konkrétně 847. Z nich 450 (53,12 %), tedy větší 

polovina byla převzata z agentury. Celkově druhý největší počet textů byl z produkce 
ČTK přejat bez jediné úpravy. Přesněji se jednalo o 234 zpráv (27,63 %). Dalších 198 

článků (23,38 %) doznalo drobných redakčních zásahů a 18 příspěvků (2,13 %) prošlo 

zásadnějšími úpravami, přičemž stále obsahovalo stejné formulace jako agenturní 

zprávy, jež byly publikované dříve. 
Největší část zpráv, které Sport.cz ve sledovaném období publikoval, se zaobírala 

stejnými tématy jako agenturní zpravodajství, přičemž byla zpracována redaktory 

serveru zcela originálně. Takové znaky vykazuje 260 článků (30,70 %). V případě 

dalších 137 příspěvků (16,17 %) můžu hovořit o kompletně novém tématu i zpracování, 

které redaktoři volili.   

 
Graf č. 5 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
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8.1.4 Odpověď na výzkumnou otázku 
Jak z dat získaných kódováním vyplývá, analyzované zpravodajské servery 

pracují ve sportovní rubrice ve velké míře s agenturním zpravodajstvím. Více než 

polovina všech analyzovaných článků byla do určité míry převzata z produkce ČTK, 

přičemž největší podíl textů, který tvořil téměř jednu třetinu, doznal v porovnání 

s agenturními zprávami jen drobných úprav. Nejčastěji se jednalo o změnu titulku nebo 

perexu. Více než 17 % zpráv bylo přejato dokonce doslovně, naopak textů, které se 

formulačně shodovaly s agenturní produkcí jen v menší míře, nebyla ani tři procenta. 
Z analyzovaných serverů se o agenturní zpravodajství nejvíce opírá server 

Aktuálně.cz. U zde publikovaných článků je možné vypozorovat určitou shodu se 

zprávami ČTK u 72 % všech textů, což je znatelně vyšší číslo než u zbylých dvou 

sledovaných serverů, kde tvořily formulačně shodné texty jen okolo poloviny celkové 

tvorby.  
Na druhé straně, co se týče úplně originální tvorby, ve které se redaktoři zabývali 

tématy, která agentura nezpracovávala, byl nejaktivnější server iDNES.cz. Téměř 

čtvrtina jeho celkové produkce zpravovala zcela původně o nových událostech nebo 

informacích. U serveru Sport.cz se podíl takových zpráv přehoupl přes hranici 16 %, 
v případě Aktuálně.cz pak tvořil jen necelých 11 % celkové produkce.  

Získaná data tedy dokazují, že sledované sportovní zpravodajské servery 

vycházejí z veliké části ze servisu ČTK a zároveň se zabývají i stejnými tématy jako 

agentura. To může být dáno i tím, že právě sportovní oblast je plná očekávaných a 

dopředu plánovaných událostí. Pokud se podíváme na celková data, pouze 18,65 % 
všech analyzovaných článků zpravovala o kompletně originálních tématech, kterým se 

Česká tisková kancelář ve svém zpravodajství nevěnovala. Vybrané servery pracují ve 

sportovní oblasti se zprávami nejčastěji tak, že je převezmou od agentury a drobně je 

upraví (nejčastěji změnou titulku či perexu), v těsném závěsu je pak praxe, kdy redakce 

samy zpracují témata, o nichž agentura zpravuje. Třetí nejčastější postup je ten, že se 

zprávy kompletně přeberou z agenturní produkce. Jen ve velmi malém procentě případů 

se ale s texty ČTK pracuje takovým způsobem, kdy by byla původní agenturní zpráva 

výrazněji upravena a zbyly by z ní jen drobné stejně formulované části.  
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8.2 Výzkumná otázka č. 2: Jaké je zastoupení 

shodných/přejímaných zpráv v konkrétních sportech? 
Druhá výzkumná otázka zkoumala to, jak se práce sportovních redakcí vybraných 

serverů v souvislosti s agenturní produkcí liší v jednotlivých sportech. Pro kódování 

jsem určil základní kategorie, kterých můžou proměnné nabývat, jako fotbal, hokej, 
tenis, basketbal, volejbal, motosport, cyklistika a ostatní sporty. 

Ve sledovaném období média informovala z fotbalu například o české Fortuna 

lize, zahraničních nejvyšších soutěžích nebo o Evropské lize a Lize mistrů. Z hokeje 
byla zastoupena mimo jiné česká Tipsport extraliga, zámořská NHL nebo KHL. Články 

z tenisu se týkaly francouzského Roland Garros nebo chystaného turnaje J&T Banka 

Ostrava Open. V kategorii basketbal byly k přečtení články z českých nejvyšších 

soutěží i ze zámořské NBA a kategorie volejbal pokrývala zejména také tuzemské 

nejvyšší ligy. Informace z motosportu se týkaly například plochodrážního Grand Prix 

v Praze nebo závodů Formule 1 a MotoGP. Cyklistika žila ve sledovaném období 

hlavně vrcholící Tour de France. V ostatních spotech měly zastoupení házená, vodní 

sporty nebo atletika.   
Největší množství analyzovaných článků se týkalo fotbalu, jemuž se celkem 

věnovalo 685 textů (36,40 %). Druhé nejpočetnější zastoupení měl hokej s 386 články 
(20,51 %) a třetí nejvyšší počet příspěvků se týkal ostatních sportů – 280 článků 

(14,88 %). Do kategorie tenis spadalo 191 textů (10,15 %), 103 příspěvků (5,47 %) se 
týkalo cyklistiky a 97 článků (5,15 %) informovalo o basketbalu. Nejmenší zastoupení 
měl motosport s 83 články (4,41 %) a volejbal s 57 texty (3,03 %).  
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Sport170 Zastoupení 
1 – fotbal 685 (36,40 %) 
2 – hokej 386 (20,51 %) 
3 – tenis 191 (10,15 %) 

4 – basketbal 97 (5,15 %) 
5 – volejbal 57 (3,03 %) 

6 – motosport 83 (4,41 %) 
7 – cyklistika 103 (5,47 %) 

8 – ostatní 280 (14,88 %) 
Tabulka č. 1 

Pokud posuzuji analyzované texty všech tří serverů jako celek, nejčastěji 

přebíranými z produkce ČTK (spadaly do kategorií 1-3) byly články o basketbalu. Hned 
83,5 % článků o tomto sportu bylo do určité míry převzato z agentury. Totéž můžu říci 

o 69,87 % textů o motosportu, 63,15 % článků o volejbalu a 62,13 % příspěvků o 
cyklistice. Více než polovina textů, konkrétně 56,54 % a 51,07 % z celkového počtu 

pak bylo převzato také v kategoriích tenis a ostatní. Nejmenší podíl přejatých zpráv byl 

ze sportů fotbal (48,32 %) a hokej (47,4 %).  
V plném znění byly nejčastěji přejímány zprávy o basketbalu (31,96 %), 

volejbalu (31,58 %) a motosportu (31,33 %). Nejvíce kompletně originálních článků 

pak spadalo do kategorie ostatní sporty. V této kategorii bylo zcela původních 37,86 % 
článků. V nejzastoupenějších sportech, tedy fotbalu a hokeji byla největší část textů 

originálně zpracována redaktory, přičemž se zabývala stejnými tématy jako zprávy 

z produkce ČTK.  

 
170 Jednotlivé sporty jsou v grafech u výzkumné otázky č. 2 (grafy č. 6–9) na vodorovné ose zastoupeny 
přiřazenými čísly. 
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Graf č. 6 

1 – Text se kompletně shoduje se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
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8.2.1 Aktuálně.cz 
Zpravodajský server Aktuálně.cz potvrdil obecný trend, že nejvíc publikovaných 

sportovních článků se týká fotbalu. Z celkem vydaných 311 textů se ho dotýkalo hned 

134 z nich (43,09 %). Oproti celkovému zjištění je ale na druhém místě tenis s 52 
články (16,72 %) a hokej se 49 příspěvky (15,76 %) je až třetí. Pouhé dva texty se 

potom věnují volejbalu, který je na Aktuálně.cz nejméně zastoupeným sportem. 
Sport Zastoupení 

1 – fotbal 134 (43,09 %) 
2 – hokej 49 (15,76 %) 
3 – tenis 52 (16,72 %) 

4 – basketbal 12 (3,86 %) 
5 – volejbal 2 (0,64 %) 

6 – motosport 22 (7,07 %) 
7 – cyklistika 16 (5,14 %) 

8 – ostatní 24 (7,72 %) 
Tabulka č. 2 

Na Aktuálně.cz se i u jednotlivých sportů projevil celkový trend, že většina 

článků je v určité míře přejata z agenturní produkce. V případě basketbalu a volejbalu 

zde dokonce nenajdeme ani jeden originální text vytvořený redakcí. Oba volejbalové 

články jsou převzaté od ČTK s drobnými úpravami, v případě basketbalu se stejně 

pracovalo s 11 texty a jedna zpráva byla převzata z agentury v plném znění. 
Velký podíl převzatých článků je rovněž u cyklistiky (87,5 %), hokeje (85,71 %), 

ostatních sportů (79,16 %) i fotbalu (72,38 %). Nejvíce originálních textů Aktuálně.cz 

se týkalo tenisu (53,84 % převzatých zpráv) a motosportu (45,45 % převzatých zpráv). 

V kategorii motosportu, o kterou se v redakci Aktuálně.cz stará velkou měrou Radek 

Vičík, bylo 31,82 % článků zcela původních. Druhý nejvyšší podíl kompletně 

originálních zpráv byl v kategorii ostatní sporty, kde ale činil pouhých 16,67 %. U 
všech kategorií byly nejvíce zastoupeny případy článků, které redakce převzala 

z produkce ČTK a drobně upravila. 
„[Počet přebíraných zpráv] odpovídá […] sledovanosti sportů – tzn. fotbal, tenis, 

hokej, pak následují další sporty,“171 vysvětluje Škuba. 

 
171 ŠKUBA, Jiří. E-mailová korespondence s diplomantem. 26. 03. 2021. (viz příloha č. 1.) 
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Graf č. 7 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
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8.2.2 iDNES.cz 
Co do počtu článků je i na iDNES.cz nejdominantnější fotbal, který s 232 

příspěvky tvoří 32,04 % ze všech analyzovaných textů z tohoto serveru. Druhý 

nejčastější je zde hokej, jenž se 165 texty tvoří 22,79 % celkové produkce, a třetí jsou 

ostatní sporty se zastoupením ve 110 článcích, což tvoří 15,19 % z analyzovaného 

celku. Zbylé kategorie už jsou pod deseti procenty, přičemž nejméně textů je 
z motosportu. Toto odvětví tvořilo ve vybraném časovém úseku pouze 3,73 % z celkové 

produkce, což je 27 článků. Jen o něco málo lépe na tom byl volejbal s 38 texty 
a 5,25 %.  

Sport Zastoupení 
1 – fotbal 232 (32,04 %) 
2 – hokej 165 (22,79 %) 
3 – tenis 53 (7,32 %) 

4 – basketbal 52 (7,18 %) 
5 – volejbal 38 (5,25 %) 

6 – motosport 27 (3,73 %) 
7 – cyklistika 47 (6,49 %) 

8 – ostatní 110 (15,19 %) 
Tabulka č. 3 

Redakce iDNES.cz přebírala ze servisu ČTK v největší míře texty o motosportu. 

Hned 88,88 % z nich vykazovalo určitou shodu s agenturními zprávami. Více než 

čtvrtina článků (25,93 %) byla přejata v kompletním znění a dalších 59,26 % jen 
s drobnými úpravami. Velký podíl přebíraných zpráv byl rovněž u basketbalu (69,23 %) 
a více než polovina převzatých zpráv byla zjištěna rovněž u tenisu (52,83 %), volejbalu 
(52,63 %) a ostatních sportů (50,90 %).  

U fotbalu (40,94 % převzatých zpráv) a cyklistiky (40,42 %) už byl tento podíl 

pod polovinou a v případě ledního hokeje (31,51 %) byl úplně nejnižší. Největší 

procento zcela původních zpráv bylo publikováno v kategorii volejbal (39,47 %), za 
kterou jen v těsném závěru následovaly ostatní sporty (38,18 %). V případě hokeje, 

který si redaktoři nejčastěji zpracovávali sami, bylo hned 32,12 % všech článků 

kompletně originálních. Všechny sledované kategorie se v podílu původních článků 

přehouply přes hranici deseti procent.  
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„Nelze odpovědět jednoznačně, [jestli u některých sportů využíváme zprávy ČTK 

ve větší míře než u jiných]. Například u fotbalu coby nejsledovanějšího sportu je 

spousta textů původních, autorských, ať už se to týká třeba nejdůležitějších zápasů 

nejvyšší domácí soutěže. Ale zase ne všech, někde znovu využijeme ČTK,“172 popisuje 
šéf sportovní sekce iDNES.cz. 

 
Graf č. 8 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 
formulováním 

5 – Text je kompletně 

originální  
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8.2.3 Sport.cz 
Rovněž v případě sportovního zpravodajského serveru Sport.cz se největší počet 

analyzovaných textů týká fotbalu. Konkrétně jde o 318 článků, tedy 37,66 % z celkové 

produkce ve sledovaném období. Druhý nejzastoupenější je hokej se 172 texty a 

20,31 % a třetí jsou ostatní sporty, které zastupuje 146 příspěvků a 17,24 %. Nejméně 

textů, konkrétně pouhých 17 se zabývalo volejbalem, který tak má v celé produkci 

zastoupení jen 2,01 %. Desetiprocentní hranici už z ostatních kategorií překračuje pouze 

tenis s 86 články a 10,15 %. 
Sport Zastoupení 

1 – fotbal 319 (37,66 %) 
2 – hokej 172 (20,31 %) 
3 – tenis 86 (10,15 %) 

4 – basketbal 33 (3,90 %) 
5 – volejbal 17 (2,01 %) 

6 – motosport 34 (4,01 %) 
7 – cyklistika 40 (4,72 %) 

8 – ostatní 146 (17,24 %) 
Tabulka č. 4 

Co se týče přebírání zpráv z produkce ČTK, redakce Sport.cz odtud převzala 

všech 33 článků týkajících se basketbalu. 25 jich publikovala v plném znění, dalších 

osm pak jen s drobnými úpravami. Vysoký podíl převzatých zpráv je pak patrný rovněž 

u volejbalu, kde činí 82,35 % všech textů, a také u cyklistiky, kde tvoří 77,5 %. 
V případě motosportu má původ v agenturním servisu 70,58 % zpráv. Více než 

polovina textů byla shodná se zprávami ČTK rovněž u kategorií tenis (60,46 %) a hokej 
(51,74 %). Nejméně převzatých článků tak evidoval Sport.cz u kategorií ostatní sporty 

(46,57 %) a fotbal (43,57 %).  
Zatímco v případě fotbalu převládaly články, které se věnovaly stejným tématům 

jako agenturní zprávy, jen byly originálně zpracované (42,32 %), u ostatních sportů byla 
většina textů zcela původních i námětem. Přesněji se jednalo o 41,1 % všech textů 

z ostatních sportů. Vyšší procento zcela původních článků je pak patrné také v kategorii 
motosport, kde dosahuje na 14,71 %. 
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Graf č. 9 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním 
5 – Text je kompletně 

originální  
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8.2.4 Odpověď na výzkumnou otázku 
Jak ukazují analyzovaná data, největší podíl zpráv převzatých z produkce ČTK 

byl v kategorii basketbal. Tento sport měl největší část článků přejatých z agenturního 
servisu rovněž na dvou sledovaných serverech. V případě Sport.cz to v této kategorii 

platilo pro všechny texty a stejně tomu bylo i u Aktuálně.cz, kde měl stoprocentní shodu 

rovněž volejbal. V případě serveru iDNES.cz byla nejvyšší část textů přejatá u kategorie 

motosport a basketbal byl druhým sportem s největším podílem přejatých zpráv.  
Podle celkových dat byl nejmenší podíl přejatých zpráv v kategorii hokej, což 

souhlasí ovšem pouze na iDNES.cz. Zde je podíl publikovaných agenturních zpráv 

z tohoto sportu tak nízký (31,51 %), že významným způsobem ovlivňuje celková data. 

V případě Aktuálně.cz je sportem s nejmenším podílem shodných článků motosport 

(45,45 %) a hokej je až pátý. Na serveru Sport.cz je nejvíce originálních textů z fotbalu 
(43,57 % převzatých článků) a hokej je třetí. 

Podíváme-li se na největší extrémy, je největší podíl kompletně převzatých zpráv 

u basketbalu (31,96 %). Platí tak ovšem opět pouze u jednoho serveru, který velkou 

převahou zcela shodných zpráv ovlivňuje celková data. Sport.cz totiž eviduje naprostou 

shodu u 75,76 % článků z tohoto sportu. U portálu iDNES.cz je to jen 9,62 % a největší 

podíl zpráv v kategorii 1 je u motosportu (25,93 %). Aktuálně.cz eviduje největší část 

kompletně shodných zpráv paradoxně u hokeje (18,37 %). 
Největší podíl zcela originálních článků, které se tematicky i formulačně liší od 

produkce ČTK, spadá podle celkových dat do kategorie ostatní sporty. Potvrzuje to však 

pouze Sport.cz, kde je v této kategorii kompletně originálních hned 41,10 % textů. 

Server iDNES.cz eviduje největší procento zcela původních příspěvků u volejbalu 
(39,47 %), přičemž ostatní sporty jsou těsně druhé (38,18 %). Celkovým datům se 

zásadně vymyká pouze Aktuálně.cz, u něhož je největší podíl originálních textů u 

motosportu (31,82 %). Ostatní sporty jsou na tomto serveru v tomto ohledu druhé, 

původních článků je zde ale pouze 16,67 %.  
Jak dokazují celková data ze všech tří serverů, největší podíl zpráv z jednotlivých 

sportů spadal vždy buď do kategorie 2, 4 nebo 5. U fotbalu byla největší část textů 

originálně formulována, přičemž se věnovala stejným tématům jako zprávy ČTK, a 

stejně tak tomu bylo i u ledního hokeje. V případě tenisu, basketbalu, motosportu a 

cyklistiky byl největší podíl textů převzat z agenturní produkce a jen drobně pozměněn. 

U volejbalu bylo toto procento shodné s kompletně přejatými zprávami. Pouze 
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v případě ostatních sportů převažovaly zcela originální články, které se tematicky i 

formulačně odlišovaly od zpráv vydaných agenturou.  
Po provedení analýzy se dá říci, že redakce využívají agenturní produkci zejména 

při zpravování o sportech, které jsou u nás méně populární, jako je například basketbal, 

volejbal, motosport nebo cyklistika. U nejpopulárnějších sportů, jako je fotbal a lední 

hokej, je naopak daleko obvyklejší, že redakce sama zpracuje danou událost, která se 

k tomuto sportu váže. Redaktoři vybraných serverů ve větší míře rovněž sami 

zpracovávají témata, která spadají do kategorie ostatní sporty.  
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8.3 Výzkumná otázka č. 3: Jak se podíl 

shodných/přejímaných zpráv liší u domácích a 

zahraničních událostí?  
Výzkumná otázka číslo 3 se zabývala tím, jak se liší shoda publikovaných článků 

se zprávami ČTK u domácích a u zahraničních událostí. Rozhodujícím faktorem při 

kódování přitom u těchto proměnných bylo místo konání sportovní události, nikoliv 
národnost sportovců. Pokud se tedy psalo o českých tenistech na pařížském turnaji, byly 
články označeny jako zahraniční. Naopak texty o cizích sportovcích účastnících se 

českých závodů a turnajů byly označeny jako domácí. 
Do kategorie domácí spadaly všechny české sportovní ligy, které se v uvedeném 

období hrály, ale také například plochodrážní Grand Prix konající se v Praze, 
mistrovství Evropy ve vodním slalomu odehrávající se v Troji nebo rozhodnutí české 

vlády přijatá ohledně sportu v rámci pandemie koronaviru. V kategorii zahraniční pak 

byly vedle pravidelně se hrajících lig ještě třeba tenisové Roland Garros, mistrovství 

Evropy v plážovém volejbale odehrávající se v Lotyšsku nebo cyklistická Tour de 

France.  
V celé produkci vybraných zpravodajských serverů za sledované období vyšlo 

870 článků (46,23 %), které spadaly do kategorie domácí, a 1012 textů (53,77 %) se 
zařazením do kategorie zahraniční.  

V kategorii domácí173 převzaly redakce z agenturní produkce 39,42 % všech 

textů, což je 343 příspěvků. 12,07 % bylo zveřejněno v plném znění, 25,52 % 
s drobnými úpravami a 1,84 % s většími zásahy. 35,17 % všech článků bylo zpracováno 

originálně, přičemž informovalo o stejných událostech a informacích jako zprávy ČTK. 

Zbylých 25,40 % textů pak bylo zcela původních. 
Naopak u zahraničních událostí174 převažovaly texty pocházející z agenturního 

servisu, jichž bylo konkrétně 661, tedy 65,31 % z celku. 21,64 % článků bylo převzato 

bez úprav, dalších 39,82 % s drobnými redakčními zásahy a 3,85 % s většími změnami. 

Pouhých 12,85 % ze všech článků spadajících do kategorie zahraniční bylo zcela 

 
173 Kategorie domácí je v grafech u výzkumné otázky č. 3 (grafy č. 10–13) na vodorovné ose zastoupena 
číslem 1, pod kterým byla kódována. 
174 Kategorie zahraniční je v grafech u výzkumné otázky č. 3 (grafy č. 10–13) na vodorovné ose 
zastoupena číslem 2, pod kterým byla kódována. 
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původních, přičemž informovaly o vlastních tématech. Dalších 21,84 % textů pak 

originálně zpravovala o stejných událostech, o kterých psala ČTK ve svých zprávách. 
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8.3.1 Aktuálně.cz 
Na serveru Aktuálně.cz převažovaly ve sledovaném období vcelku jednoznačně 

zprávy z kategorie zahraniční, jichž vyšlo 212 (68,17 %). Článků z domácích událostí 

bylo pouze 99 (31,83 %).  
U obou kategorií na tomto serveru převažovaly zprávy přejaté z agenturní 

produkce, což je u Aktuálně.cz podle předchozích získaných dat očekávané. V případě 

domácích událostí bylo hned 76 textů alespoň částečně formulačně shodných se 

zprávami ČTK. To je z celkového počtu 76,76 %. Nejvíce (64,65 %) jich bylo přejato 
s drobnými redakčními úpravami a dalších 11,11 % se shodovalo s agenturními 

zprávami dokonce stoprocentně. Pouhý jeden příspěvek z kategorie domácí (1,01 %) 
byl převzatý s výraznějšími zásahy redakce.  

Pouhých 14 textů (14,14 %) z domácích událostí bylo na Aktuálně.cz kompletně 

původních, dalších 9 (9,09 %) bylo originálně zpracováno, přičemž vypovídalo o 

stejném tématu jako agenturní zprávy.  
Největší část článků tedy pocházela ze servisu ČTK, přičemž prošla drobnými 

úpravami, druhou nejčastější praxí bylo vypracování zcela původních textů.  
Na rozdíl od obecného trendu, který ukázala celková data, byl poměr 

přejímaných zpráv u kategorie zahraniční nižší. Konkrétně 148 článků (69,81 %) 
vykazovalo shodné formulace jako agenturní zprávy. Nejvíce bylo opět těch s drobnými 

redakčními zásahy (57,08 %). Dalších 9,91 % zpráv pak bylo převzato v kompletně 

původním znění z ČTK. S většími úpravami bylo přejato jen 6 článků (2,83 %).  
Co se týče originálních textů, oproti kategorii domácí zde jasně převažují nově 

zpracované články se stejným tématem (20,75 %) před zcela původními texty (9,43 %).  
Stejně jako v kategorii domácí i zde převažovaly zprávy přejaté od ČTK, které 

doznaly drobných změn, na druhém místě ve frekvenci výskytu ale skončily originální 

zprávy zabývající se stejnými tématy jako agentura.  
„[Zprávy ČTK využíváme více] u domácích [událostí]. ČTK využíváme 

například u referátů z fotbalové či hokejové ligy, pohárů atd,“175 popisuje Škuba. 

 
175 ŠKUBA, Jiří. E-mailová korespondence s diplomantem. 26. 03. 2021. (viz příloha č. 1.) 
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8.3.2 iDNES.cz 
Ve sportovní produkci zpravodajského serveru iDNES.cz ve sledovaném období 

převažovaly články spadající do kategorie domácí. Takových vyšlo 398 (54,97 %), 
zatímco textů o událostech odehrávajících se ve světě bylo jen 326 (45,03 %). Jednalo 
se tak o jediný ze sledovaných serverů, u něhož převažovaly domácí události.  

Co se týče článků z kategorie domácí, převážnou většinu textů vytvořili sami 

redaktoři serveru. Přejatých článků z agenturní produkce bylo pouze 130, což je 

32,66 % ze všech textů, které spadají do kategorie 1. Kompletně převzatých zpráv od 

ČTK, v nichž nebyla provedena žádná změna, bylo pouhých 28, což je 7,04 %. Těch 

s drobnými úpravami pak bylo dalších 93 (23,37 %). Převzatých textů s většími 

redakčními zásahy bylo 9 (2,26 %). 
Největší část textů z kategorie domácí byla na serveru iDNES.cz zcela 

původních. U 138 článků (34,67 %) bylo originální jak tematické zaměření zprávy, tak 

její zpracování.  Dalších 130 textů (32,66 %) pak vypovídalo o tématech, kterým se 

věnovala i agentura, ovšem ve zcela odlišné formě, již informacím dali redaktoři 

serveru. 
Sportovní redakce serveru iDNES.cz vytváří většinu článků z domácích událostí 

prostřednictvím vlastních redaktorů, kteří zpracovávají informace vlastní, zcela původní 

formou. Nejvíce textů je kompletně originálních, přičemž ty s tematickou shodou těsně 

následují. I u článků přebíraných z agenturního servisu docházelo ve většině případů 

k alespoň drobným redakčním zásahům, které lehce odlišují výslednou podobu textu od 

agenturní předlohy. 
U článků z kategorie zahraniční se tato praxe výrazně liší. Hned 200 článků 

(61,34 %) je formulačně do určité míry shodných s agenturní produkcí. Největší část 

textů je shodná do vysoké míry, přičemž se dočkala drobných redakčních úprav. Jedná 

se o téměř polovinu všech článků ze zahraničních událostí, konkrétně o 149 textů 

(45,71 %). Dalších 30 zpráv (9,20 %) je přejato bez jediné úpravy a 21 článků (6,44 %) 
obsahuje jen z menší části shodné formulace jako agenturní zpravodajství.  

Redaktoři serveru iDNES.cz originálně zpracovali 84 článků (25,77 %), které 

měly tematickou shodu s agenturními zprávami, a u dalších 42 (12,88 %) psali i o 
kompletně originálním tématu. V porovnání s domácími událostmi jsou podíly těchto 

příspěvků ale podstatně nižší.  
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Na produkci sportovní redakce serveru iDNES.cz je znát rozdíl mezi běžnou 

praxí zpracovávání článků z domácích a zahraničních událostí. U domácích využívá 

redakce převážně vlastní redaktory, kteří tvoří hlavně zcela původní texty. Naopak u 

zahraničních událostí pracuje iDNES.cz s agenturním zpravodajstvím daleko více a 

největší zastoupení (téměř polovina celkové produkce) mají zprávy, které jsou převzaté 

jen s drobnými redakčními zásahy. Převzaté zprávy s výraznějšími úpravami nebo 
v kompletně shodném znění jsou na tomto serveru naopak v menšině.  
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8.3.3 Sport.cz 
Sportovní zpravodajský server Sport.cz vydal za sledované období 847 textů, 

z nichž 373 (44,04 %) spadalo do kategorie domácí a 474 (55,96 %) do kategorie 
zahraniční. 

Sport.cz potvrzuje trend, který ukázala celková data, v produkci jeho článků z 

domácích událostí tedy převažují originální texty vytvořené redaktory média. Jen 137 

článků (36,72 %) z kategorie domácí bylo přejato z produkce ČTK. Počet zpráv, které 

odtud byly převzaty v plném znění a s drobnými úpravami je zde téměř totožný. 

Konkrétně je to 66 textů (17,69 %) u první kategorie a 65 (17,43 %) u druhé. I na tomto 

serveru bylo jen naprosté minimum takových článků, které by měly původ v agentuře a 

byly zásadněji upraveny redakcí, přesněji jich bylo šest (1,61 %).  
Největší část příspěvků z kategorie domácí byla originálně zpracována redaktory 

serveru, přičemž vypovídala o tématech, kterým se věnovala i ČTK. Takových textů 

bylo hned 167 (44,77 %). Zcela původních článků, jež zpracovávaly i originální náměty, 

bylo 69 (18,50 %).  
Většina článků, které spadaly do kategorie domácí, byla na serveru Sport.cz 

originálně zpracována redaktory média. Nejčastěji se vyskytovaly takové texty, které 

zpravovaly o shodných tématech, ale byly zpracované původně. Druhý největší počet 

článků pak informoval o zcela originálních tématech, která našli a zpracovali redaktoři 

Sport.cz.  
Naopak v kategorii zahraniční převažovaly na Sport.cz přejaté zprávy z agenturní 

produkce. 168 z nich (35,44 %) bylo převzatých od ČTK bez jediné úpravy a dalších 

133 (28,06 %) jen s drobnými zásahy. Větších úprav se dočkalo pouhých 12 

agenturních zpráv (2,53 %).  
Co se týče článků originálních i zde převažují ty se shodným tématem, jichž bylo 

93 (19,62 %). Kompletně původních textů je v kategorii zahraniční 68 (14,35 %), což je 

jen o jeden méně než v kategorii domácí. Na počet zcela originálních článků na serveru 
Sport.cz tedy zjevně nemá příliš veliký vliv původ zprávy. 

Oproti kategorii domácí převažují v kategorii zahraniční na serveru Sport.cz 
převzaté zprávy. Největší část článků o zahraničních událostech je přejata od ČTK bez 

jediné úpravy, přičemž v těsném závěsu následují texty s drobnými zásahy. Až na třetím 

místě jsou v této kategorii články, které jsou originální, byť se zabývají shodnými 

tématy jako agenturní zprávy.  
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8.3.4 Odpověď na výzkumnou otázku 
Celková data vyplývající z analyzovaných článků všech tří serverů bez ohledu na 

původ odhalují, že ve sportovních rubrikách českých zpravodajských serverů lehce 

převažují zahraniční události nad domácími. Získaná data umožňují lepší pohled na 

redakční praxi českých médií, protože ukazují, že u domácích událostí volí redakce 

daleko častěji vlastní zpracování před přebíráním agenturních zpráv. Články, které 

obsahují formulační shodu se zprávami ČTK, nedosahují u kategorie domácí ani 40 %. 
Naopak u kategorie zahraniční je podíl přejímaných zpráv daleko vyšší a přesahuje 

hranici 65 %.  
Nejčastějším zpracováním domácích událostí se ukázala být původní práce 

redaktorů daných serverů, kteří psali o stejných tématech jako agentura, nicméně 

originálně. Druhým nejvíce zastoupeným postupem bylo u kategorie domácí přebírání 

zpráv z agenturní produkce s drobnými úpravami. Počet takových článků byl téměř 

shodný se zcela původními texty.  
U článků z kategorie zahraniční naopak převažují texty přejaté jen s drobnými 

úpravami z agenturního servisu. Druhé nejčastější byly originální články zabývající se 

shodnou tematikou, za kterými v těsném sledu následovaly kompletně převzaté 

agenturní zprávy.  
Praxe jednotlivých serverů se poněkud liší. V případě Aktuálně.cz převažovaly u 

obou kategorií přejímané články, přičemž nižší podíl takových textů byl zaznamenán u 

kategorie zahraniční. U obou kategorií ale zásadně dominovaly přejaté zprávy 

s drobnými redakčními zásahy.  
Zajímavé rozdíly v práci s domácími a zahraničními událostmi jsou patrné na 

analýze článků ze sportovní rubriky serveru iDNES.cz. U kategorie domácí zde zásadně 

převažují články originálně zpracované redaktory, přičemž vysoké zastoupení mají jak 

texty zcela původní, tak ty tematicky shodné s agenturní produkcí. V kategorii 
zahraniční je naopak většina článků přejatá od ČTK a jednoznačně největší zastoupení 

mají zprávy, které redakce přejala a mírně upravila. Druhé nejvíce zastoupené jsou 

originální texty redaktorů s tematickou shodou s agenturou.  
Výrazné rozdíly jsou patrné rovněž v produkci čistě sportovního zpravodajského 

serveru Sport.cz. I zde u článků z kategorie domácí převažují originálně zpracované 

texty, přičemž většina jich je tematicky shodná s agenturní produkcí. Zcela originální 

články jsou pak procentuálně téměř vyrovnané s kompletně převzatými zprávami a se 



 

69 

zprávami, jež byly přejaty s drobnými úpravami. U zahraničních událostí je většina 

článků opět převzatá, přičemž největší část je přejata z agentury bez úprav. Druhé 

nejzastoupenější jsou převzaté zprávy s drobnými redakčními zásahy. 
Jak ukazují získaná data, původ zprávy je důležitým ukazatelem, který ovlivňuje, 

jakým způsobem média zpracovávají dané události. Zatímco v případě domácích 

událostí využívají redakce geografické blízkosti a spoléhají hlavně na práci svých 

redaktorů, v případě událostí zahraničních volí častěji přebírání zpráv od agentury, která 

o události informuje. To se zcela jasně potvrdilo jak u serveru iDNES.cz, tak u serveru 
Sport.cz. Na Aktuálně.cz převažovaly přejaté články u obou dvou kategorií, přičemž o 

něco větší zastoupení měly v kategorii domácí.  
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8.4 Výzkumná otázka č. 4: Jak se podíl 

shodných/přejímaných zpráv liší u očekávaných a 

neočekávaných událostí?  
Výzkumná otázka číslo 4 se zaměřovala na to, jak se liší počet přejímaných zpráv 

u očekávaných a neočekávaných událostí. Očekávanou událostí zde rozumím takovou, 

která byla plánovaná a redakce se na ni mohla připravit. Neočekávaná událost je pak ta, 

se kterou nemohla redakce dopředu počítat. V případě sportu například přestup 

některého hráče do jiného klubu. Kvůli pandemii koronaviru, který zejména v září 

výrazně ovlivňoval rozlosování sportovních soutěží, mohl být počet nečekaných 

událostí ve sledovaném období vyšší oproti běžnému stavu. Sportovní servery totiž 

hned několikrát informovaly o nákazách týmů a o nových vládních opatřeních a tom, 
jak ovlivní rozehrané sportovní soutěže.  

Do kategorie očekávané události spadalo tradiční zpravodajství informující o 

výsledcích zápasů v jednotlivých ligách a na jednotlivých turnajích. V kategorii 
neočekávané události byly zastoupeny například články o přestupu fotbalisty Luise 

Suáreze, o přesunutí extraligového zápasu mezi Spartou a Mladou Boleslaví nebo o 

úmrtí propagátora baseballu a softballu v Česku Aleše Hraběho. 
Na všech třech sledovaných zpravodajských serverech vyšlo v analyzovaném 

období dohromady 1309 článků (69,55 %), které se věnovaly očekávaným událostem, a 

573 textů (30,45 %), které se týkaly událostí neočekávaných. Jak se dalo u sportu, jenž 

je hodně závislý na zápasech a závodech, které jsou plánované dopředu, předpokládat, 

očekávané události silně převažují.  
U kategorie očekávané176 bylo v celkové tvorbě přejato z agenturní produkce 614 

článků (46,90 %), tedy méně než polovina všech textů. V převzatých převažovaly 

zprávy s drobnými redakčními úpravami, kterých bylo 406 (31,02 %). Kompletně 

přejatých zpráv bylo 169 (12,91 %) a větších zásahů se dočkalo 39 agenturních textů 

(2,98 %). 
V této kategorii převažovaly články, u kterých byla patrná tematická shoda, 

formulace ovšem byly kompletně původní. Do této kategorie spadalo 437 článků 

(33,38 %). Přestože se jedná o články týkající se plánovaných událostí, hned 258 

 
176 Kategorie očekávané je v grafech u výzkumné otázky č. 4 (grafy č. 14–17) na vodorovné ose 
zastoupena číslem 1, pod kterým byla kódována. 
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(19,71 %) jich bylo zcela originálních, které neměly s agenturní produkcí ani 

tematickou shodu. 
U kategorie neočekávané177 se data zásadně liší. Hned 390 textů (68,06 %) z této 

kategorie bylo přejato z produkce ČTK. Převažovaly články s menšími redakčními 

změnami, kterých bylo 219 (38,22 %). Velkou část ale tvořily rovněž zcela shodné 
zprávy. Těch bylo 155 (27,05 %). I tady byly v menšině články, které obsahovaly určité 

stejné formulace, do značné části ale byly originálně zpracované. Takových textů bylo 

16 (2,79 %).  
V porovnání s kategorií očekávaných událostí je i u originálních článků v této 

kategorii zajímavý rozdíl. Větší část jich totiž byla původních zcela včetně tématu, o 

kterém zpravovala. Takových článků bylo 93 (16,23 %), zatímco originálních textů 

s tematickou shodou bylo jen 90 (15,71 %).  

 
Graf č. 14 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
 

  

 
177 Kategorie neočekávané je v grafech u výzkumné otázky č. 4 (grafy č. 14–17) na vodorovné ose 
zastoupena číslem 2, pod kterým byla kódována. 
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8.4.1 Aktuálně.cz 
Ve sportovní rubrice zpravodajského serveru Aktuálně.cz se ve sledovaném 

obdobní většina textů vztahovala k očekávaným událostem. Do kategorie 1 konkrétně 

spadalo 222 článků (71,38 %) a jen pouhých 89 článků (28,62 %) se týkalo 

neočekávaných událostí. 
U obou kategorií převažují na Aktuálně.cz zprávy, které jsou do určité míry 

přejaté z agenturní produkce. U očekávaných událostí je takových článků 157 

(70,72 %), přičemž více než poloviční zastoupení mají v kategorii očekávané přejaté 

texty s drobnými úpravami. Těch je 132 (59,46 %). Poměrně malé zastoupení mají jak 

zcela přejaté zprávy, kterých je 18 (8,11 %), tak převzaté zprávy s většími redakčními 

zásahy, jichž je 7 (3,15 %). 
U očekávaných událostí jsou tak druhé nejvíce zastoupené takové články, které 

jsou originálně zpracované redakcí, přičemž vypovídají o shodných tématech. 

Konkrétně hovoříme o 46 textech (20,72 %). Zcela původních článků je pak dalších 19 

(8,56 %). 
Stejně jako v obecném trendu, který ukázala celková data, i zde je u 

neočekávaných událostí využití ČTK vyšší. V druhé kategorii bylo konkrétně přejato 

z agenturní produkce 67 zpráv (75,28 %), což je více než tři čtvrtiny všech textů 

spadajících do této kategorie. Největší podíl mají opět takové zprávy, které se dočkaly 

drobného redakčního zásahu. Takových je 53 (59,55 %). Kompletně přejaté zprávy už 

zde tvoří o něco vyšší podíl než v případě očekávaných zpráv, konkrétně 15,73 %, což 

odpovídá 14 zprávám. S většími zásahy nebyly přejaté ze servisu ČTK v této kategorii 

žádné texty.  
Na poli originálních článků zde na rozdíl od kategorie očekávané převažují zcela 

původní texty, které se zabývají úplně novým tématem. Konkrétně se jedná o 15 článků 

(16,85 %). Zbylých sedm textů (7,87 %) je pak originálně zpracovaných redaktory 

Aktuálně.cz, vypovídají ale o stejných tématech jako agenturní zpravodajství.  
V produkci Aktuálně.cz není rozdíl mezi očekávanými a neočekávanými 

událostmi v kontextu přebírání zpráv od ČTK příliš znatelný. V případě očekávaných 

událostí je však podíl přejatých textů přece jen o něco nižší. U obou sledovaných 

kategorií nicméně převládají zprávy přejaté z agenturní produkce, které doznaly 

drobných redakčních zásahů. U neočekávaných událostí mají o něco větší podíl jak 

kompletně přejaté zprávy, tak články zcela původní. 
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„[Zprávy ČTK využíváme víc] jednoznačně u očekávaných [událostí]. Souvisí to 

s tím, že nám poskytuje pouze nezbytný servis. Kvantitu. Kvalitu vytváří redakce svými 

autorskými výstupy,“178 říká vedoucí sportovní redakce Aktuálně.cz. 

 
Graf č. 15 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
 

  

 
178 ŠKUBA, Jiří. E-mailová korespondence s diplomantem. 26. 03. 2021. (viz příloha č. 1.) 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 2

Aktuálně.cz – shoda u očekávaných a neočekávaných událostí

1

2

3

4

5



 

74 

8.4.2 iDNES.cz 
V produkci zpravodajského serveru iDNES.cz byla převaha očekávaných událostí 

jasně patrná. Plánovaným událostem se věnovalo 539 článků (74,45 %), zatímco 

neočekávaných událostí se týkalo jen 185 (25,55 %) textů.  
U kategorie očekávané byla většina článků originálně zpracována redaktory 

zpravodajské sekce serveru iDNES.cz. Jen 205 textů (38,03 %) bylo do určité míry 

přejato z produkce ČTK. Největší část takových článků vykazovala oproti původním 

agenturním zprávám drobné změny. To se týkalo 145 textů (26,90 %). V plném rozsahu 

bez úprav bylo převzato jen 39 zpráv (7,24 %) a dalších 21 (3,90 %) jich doznalo 
větších redakčních zásahů. 

Největší podíl článků zabývajících se očekávanými událostmi na iDNES.cz byl 
zpracován zcela původně redaktory, přičemž se tematicky shodoval se zprávami, které 

vydala ČTK. Takových textů byla více než třetina, konkrétně 182 (33,77 %). Dalších 

152 článků (28,20 %) bylo originálních včetně tématu, kterému se věnovaly.  
U kategorie neočekávané byl podíl přejatých zpráv daleko vyšší. Shodu 

s agenturními zprávami konkrétně vykazovalo 125 textů (67,56 %). Více než polovina 

všech článků v kategorii neočekávané byla formulačně shodná s produkcí ČTK, přičemž 

v ní byly provedeny drobné změny. Takových textů bylo 97 (52,43 %). Kompletně 

přejatých zpráv ČTK bylo na iDNES.cz 19 (10,27 %) a článků, které obsahovaly jen 

menší stejně formulované úseky bylo 9 (4,86 %).  
Co se týče článků originálně zpracovaných redaktory iDNES.cz, převažovaly 

texty s tematickou shodou, kterých ve sledovaném období vyšlo 32 (17,30 %). Zcela 
původních článků zabývajících se neočekávanými událostmi bylo dalších 28 (15,14 %). 

V případě sportovní rubriky severu iDNES.cz je rozdíl v práci s očekávanými a 

neočekávanými událostmi jasně patrný. U kategorie očekávané převládají původní texty 

redaktorů iDNES.cz, přičemž největší zastoupení mají jak tematicky shodné články, tak 

ty kompletně původní. Naopak u nečekávaných událostí je běžnou praxí přebírání 

agenturní produkce a přejaté zprávy jsou nejčastěji drobně upraveny redaktory 

iDNES.cz. Takových textů je v kategorii 2 více než polovina.  
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Graf č. 16 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
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8.4.3 Sport.cz 
Rovněž na sportovním serveru Sport.cz byla ve sledovaném období znát převaha 

článků týkajících se očekávaných událostí. Plánovaným sportovním podnikům se 
věnovalo 548 článků (64,70 %), zatímco do kategorie neočekávané spadalo 299 textů 

(35,30 %). 
V případě kategorie očekávané byla více než polovina textů originálně 

zpracována redaktory serveru. Z produkce agentury bylo přejato 252 článků (45,98 %). 
Na převzatých textech měly největší podíl ty, které doznaly drobných úprav. Takových 

zpráv bylo 129 (23,54 %). Hned s těsným odstupem ale následovaly kompletně přejaté 

agenturní zprávy, kterých bylo 112 (20,44 %). Agenturních textů se zásadnějšími 

redakčními úpravami bylo jen 11 (2,01 %).  
Největší podíl článků zabývajících se očekávanými událostmi spadal do kategorie 

4. Jednalo se tedy o původní texty redaktorů média, které byly tematicky shodné se 
zprávami ČTK. Takových článků vyšlo ve sledovaném období 209 (38,14 %). Zcela 
původních textů vyšlo na Sport.cz v kategorii očekávané jen 87 (15,88 %).  

V kategorii neočekávané už byl poměr přejatých textů vyšší. Shoda s agenturním 

zpravodajstvím byla zjištěna u 198 článků (66,22 %). Největší část z nich byla se 
zprávami ČTK shodná kompletně bez jediné úpravy. Takových textů bylo 122 

(40,80 %). Článků s drobnými změnami bylo dalších 69 (23,08 %) a těch se 

zásadnějšími rozdíly jen sedm (2,34 %).  
Počet originálních zpráv, které měly i neměly tematickou shodu byl v kategorii 

neočekávané téměř shodný. 51 textů (17,06 %) bylo tematicky shodných se zprávami 

z agenturní produkce, dalších 50 článků (16,72 %) pak bylo zcela původních. 
Na práci redaktorů serveru Sport.cz s očekávanými a neočekávanými událostmi 

jsou znát jisté rozdíly. Při zpracovávání plánovaných sportovních událostí redaktoři o 

tématu častěji sami píšou, zatímco u událostí neočekávaných volí častěji přebírání zpráv 

z agenturního servisu. Články v kategorii očekávané byly nejčastěji originálně 

zpracovány, přičemž u nich byla tematická shoda se zprávami ČTK. Naopak u kategorie 

neočekávané na serveru Sport.cz jasně převažovaly zprávy, které byly kompletně bez 

jediné úpravy přejaté od zpravodajské agentury. Mezi původními texty byl u 

neočekávaných událostí téměř shodný počet tematicky shodných a kompletně 

originálních článků.  
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Graf č. 17 

1 – Text se kompletně shoduje 

se zprávou ČTK. 2 – Text se minimálně liší od 

zprávy ČTK. 3 – Text je odlišný od zprávy 

ČTK, ale obsahuje stejné 

části. 4 – Text obsahuje stejné 

informace, ale liší se jejich 

formulováním. 
5 – Text je kompletně 

originální.  
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8.4.4   Odpověď na výzkumnou otázku 
Při zkoumání shody mezi články analyzovaných serverů a agenturními zprávami 

jsou u očekávaných a neočekávaných událostí znatelné výrazné rozdíly. Jak dokazují 

celková data, u plánovaných událostí média daleko častěji volí vlastní zpracování 

článku před převzetím zprávy od ČTK. Vůbec největší podíl zpráv týkajících se 

plánovaných událostí  spadal do čtvrté kategorie, která označuje takové články, které 

jsou zpracované originálně, ale mají tematickou shodu s agenturním zpravodajstvím.  
U událostí, které jsou nečekané a neplánované, naopak převažuje praxe, kdy 

redakce raději přebírají informace a celé zprávy z agenturní produkce. Převážná většina 

textů týkajících se neočekávaných událostí byla ve sledovaném období přejata od ČTK 

buď v plném znění, nebo jen s drobnými úpravami. U původních článků byl rozdíl mezi 

tematicky shodnými a zcela originálními texty minimální. 
Zjištěné poznatky vyplývající z celkových dat se potvrdily rovněž u 

zpravodajských serverů iDNES.cz a Sport.cz. V případě iDNES.cz byl rozdíl v podílu 

přejímaných zpráv u očekávaných a neočekávaných zprávách největší. V kategorii 
očekávané se nejčastěji vyskytovaly texty tematicky shodné, druhé nejzastoupenější pak 

byly zcela původní články. Přejaté zprávy s drobnými úpravami byly až třetími 

nejčastěji se vyskytujícími, zatímco u kategorie neočekávaných jasně převažovaly.  
V případě serveru Sport.cz byl rozdíl v četnosti přejímaných zpráv rovněž patrný, 

převažovaly ale jiné konkrétní kategorie. U plánovaných událostí převažovaly články 

s tematickou shodou, zatímco zcela původní texty byly až čtvrté nejčastější. V kategorii 
neočekávané pak měly jednoznačně největší podíl kompletně přebírané zprávy, které 

Sport.cz publikoval bez jakýchkoliv úprav.  
Rozdíl ve shodě u očekávaných a neočekávaných zpráv byl nejméně patrný na 

serveru Aktuálně.cz. Přejímané zprávy převažovaly v obou kategoriích, u 

neočekávaných událostí bylo jejich zastoupení ale zhruba o pět procent vyšší. V obou 
kategoriích bylo nejvíce textů převzatých z ČTK s minimálními změnami, přičemž se 

lišily kategorie, které se vyskytovaly jako druhé nejčastější. V případě očekávaných 

událostí to byly původní články s tematickou shodou, v případě neočekávaných událostí 

pak zcela originální články.  
Obecně se tedy dá říct, že v případě očekávaných událostí, které jsou plánované 

dopředu, volí redakce ve většině případů vlastní zpracování, přičemž u výsledných textů 

převažuje tematická shoda se zprávami ČTK. U neočekávaných událostí redakce častěji 
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volí přejímání zpráv z agenturní produkce a nejvíce zastoupené jsou texty s drobnými 

redakčními úpravami. Mezi původními články z neočekávaných událostí mají převahu 
texty bez tematické shody s agenturními zprávami.  
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8.5 Výzkumná otázka č. 5: V jak velké části případů je 

autorství/spoluautorství ČTK přiznáváno? 
Výzkumná otázka číslo pět se zabývala tím, v jak velké části článků je 

přiznáváno autorství nebo spoluautorství zpravodajské agentury ČTK. Rozhodujícím 

faktorem pro zodpovězení této otázky proto byl podpis pod jednotlivými 

analyzovanými články. Rozlišoval jsem texty, u kterých byl uveden jako autor redaktor 

nebo celá redakce, ČTK, redaktor či redakce spolu s ČTK, zahraniční agentura nebo 

autor nebyl uveden. Jak z provedené analýzy vyplynulo, čtvrtá kategorie, která 

označovala zahraniční agenturu, nebyla použita ani u jednoho příspěvku. 
Ostatní kategorie už zastoupené byly. Největší část článků byla podepsána pouze 

jménem redaktora serveru, případně názvem redakce. Takových textů vyšlo ve 
sledovaném období 878, což představuje 46,65 % z celkové zkoumané produkce. 

Dalších 515 příspěvků (27,36 %) neslo pouze signaturu ČTK. U 473 článků (25,13 %) 
bylo přiznáno spoluautorství redaktora s agenturou a u 16 textů (0,85 %) nebyl autor 
vůbec uveden. 

Co se týče zpráv, které byly přejaté z agenturního servisu v kompletním znění,179 
255 (78,70 %) z nich bylo označeno skutečně pouze signaturou ČTK. Dalších 62 
(19,14 %) jich pak neslo označení spoluautorství redaktora nebo redakce s agenturou a 7 
kompletně přejatých zpráv (2,16 %) nemělo autora uvedeného. 

U textů, které byly z velké části shodné s agenturní produkcí, ale doznaly 

určitých redakčních změn,180 převažovalo společné autorství redaktora nebo redakce 

s ČTK. Označeno tak bylo hned 349 příspěvků (55,84 %). Druhé největší množství 

takových článků bylo označeno pouze signaturou ČTK. Takových textů bylo 258 

(41,28 %). U pouhých devíti zpráv (1,44 %) z kategorie 2 byl za autora označen 

redaktor či redakce bez přiznání původu zprávy v agenturní produkci. Stejný počet 

zpráv pak postrádal označení autora. 
Články, které obsahovaly jen menší části shodně formulované s agenturními 

zprávami,181 spadaly pouze do dvou kategorií. 45 z nich (81,82 %) bylo označeno jako 

 
179 Kategorie „Text se kompletně shoduje se zprávou ČTK“ je v grafech u výzkumné otázky č. 5 (grafy č. 
18–21) na vodorovné ose zastoupena číslem 1, pod kterým byla kódována. 
180 Kategorie „Text se minimálně liší od zprávy ČTK“ je v grafech u výzkumné otázky č. 5 (grafy č. 18–21) 
na vodorovné ose zastoupena číslem 2, pod kterým byla kódována. 
181 Kategorie „Text je odlišný od zprávy ČTK, ale obsahuje stejné části“ je v grafech u výzkumné otázky č. 
5 (grafy č. 18–21) na vodorovné ose zastoupena číslem 3, pod kterým byla kódována. 
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spoluautorství redaktora nebo redakce s agenturou. Zbylých 10 (18,18 %) pak neslo jen 
jméno redaktora serveru nebo redakce.  

V kategorii 4, která označuje originální články s tematickou shodou,182 zcela 
jasně převažuje jako autor redaktor serveru nebo označení redakce. Takto je konkrétně 

podepsáno 508 článků (96,39 %) z této kategorie. 17 příspěvků (3,23 %) je pak 
označeno jako spoluautorství a zbylé dva texty (0,38 %) jsou označené pouze 

signaturou ČTK. 
V kategorii zcela původních článků183 je celý objem 351 textů (100 %) podepsán 

jménem redaktora serveru nebo názvem redakce.  

 
Graf č. 18 

1 – ČTK 2 – Redaktor/redakce 3 – Spoluautorství ČTK a redaktora/redakce 4 – Zahraniční zpravodajská agentura 5 – Neuvedeno  
 

  

 
182 Kategorie „Text obsahuje stejné informace, ale liší se jejich formulováním“ je v grafech u výzkumné 
otázky č. 5 (grafy č. 18–21) na vodorovné ose zastoupena číslem 4, pod kterým byla kódována. 
183 Kategorie „Text je kompletně originální“ je v grafech u výzkumné otázky č. 5 (grafy č. 18–21) na 
vodorovné ose zastoupena číslem 5, pod kterým byla kódována. 
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8.5.1 Aktuálně.cz 
Na zpravodajském serveru Aktuálně.cz byla největší část článků označena pouze 

signaturou agentury. ČTK byla uvedena jako jediný autor u 130 textů (41,80 %). 
Příspěvků označených jménem redaktora či redakce vydal tento zpravodajský server 91 

(29,26 %) a dalších 77 textů (24,76 %) bylo označeno jako spoluautorství. U 13 článků 

(4,18 %) nebyl autor uveden. 
Většina zpráv, které byly kompletně shodné s agenturní produkcí, byla označena 

správně signaturou ČTK. Stalo se tak u 23 textů (71,88 %) z kategorie 1. Tři články 

(9,38 %) byly označené jménem redaktora nebo redakce, přestože vykazovaly 

stoprocentní shodu se zprávami ČTK, a u dalších šesti zcela shodných textů (18,75 %) 
nebyl autor uveden. 

U příspěvků, které byly přejaté z agenturní produkce, ale doznaly drobných 

změn, bylo spektrum uvedených autorů ještě pestřejší. Pod 105 takovými články 

(56,76 %) byla napsaná signatura ČTK a u 69 (37,30 %) dalších bylo přiznáno 

spoluautorství. Pod čtyřmi texty (2,16 %) byl uveden redaktor, případně redakce 

serveru, a u zbylých sedmi (3,78 %) chybělo uvedení autorství. 
Článků s menší formulační shodou s agenturní produkcí vydalo Aktuálně.cz jen 

sedm. Pět (71,43 %) z nich označovalo spoluautorství, zbylé dva (28,57 %) pak byly 
podepsány jménem redaktora serveru nebo celé redakce. 

Zajímavá data ukazuje analýza autorství u kategorie 4. Pod 51 články stojí jméno 

redaktora Aktuálně.cz (96,23 %), případně redakce sportu, u zbylých dvou (3,77 %) je 
ale uvedena jen signatura ČTK, přestože analýzou nebyla zjištěna žádná formulační 

shoda s agenturní produkcí. 
V případě článků, které jsou původní jak ve zpracování, tak v tematickém 

zaměření, je u všech textů jako autor uveden redaktor Aktuálně.cz nebo redakce. Je 

tomu tak u všech 34 příspěvků (100 %), které spadají do této kategorie.  
„[Redaktor musí v textu ČTK provést] poměrně značné [zásahy, aby byl uveden 

jako spoluautor]. Obvyklou praxí u spoluautorství je situace, když redaktor najde 

zajímavost, postaví ji titulkem, perexem a nějakými citacemi a doplní to backgroundem 

z četky, který třeba použije z nějaké dřívější zprávy,“184 vysvětluje Škuba. 

 
184 ŠKUBA, Jiří. E-mailová korespondence s diplomantem. 26. 03. 2021. (viz příloha č. 1.) 
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Graf č. 19 

1 – ČTK 2 – Redaktor/redakce 3 – Spoluautorství ČTK a redaktora/redakce 4 – Zahraniční zpravodajská agentura 5 – Neuvedeno  
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8.5.2 iDNES.cz 
Server iDNES.cz měl ve sledovaném období nejmenší podíl přejatých zpráv, 

přičemž těch zcela shodných bylo jen malé procento. Tato zjištěná data potvrzuje i 
uváděné autorství jednotlivých článků. Jen 22 z nich bylo označeno pouze signaturou 

agentury (3,04 %). Dalších 384 (53,04 %) neslo jméno redaktora nebo redakce a 318 

textů (43,92 %) přiznávalo spoluautorství redaktora serveru s agenturou. Oproti zbylým 

dvěma analyzovaným serverům zde nebyl ani jeden příspěvek bez uvedení autorství. 
V případě zpráv, které byly převzaté na iDNES.cz bez jediné úpravy z produkce 

ČTK, bylo jen 10 textů (17,24 %) označeno pouze signaturou agentury. Zbylých 48 

příspěvků (82,76 %) přiznávalo spoluautorství, přestože ve zprávě nebyla provedena 

žádná změna. 
Pod 12 texty (4,96 %), které se vyznačovaly vysokou mírou shody s agenturním 

zpravodajstvím, ale s menšími úpravami, byla podepsána jen ČTK, u dalších 227 

(93,80 %) bylo přiznáno spoluautorství redaktorů nebo redakce s agenturou. Zbylé tři 

články (1,24 %) v kategorii 2 nesly jen jméno redaktora nebo redakce.  
Co se týče článků, které měly jen menší části formulačně shodné se zprávami 

ČTK, hned 27 (90 %) jich bylo označeno jako spoluautorství. Pod zbylými třemi (10 %) 
bylo jméno redaktora či sportovní redakce iDNES.cz. 

Originální články s tematickou shodou s agenturní produkcí spadaly také pouze 

do dvou kategorií. 198 (92,52 %) jich bylo označeno jménem redaktora, případně 

označením sportovní redakce serveru. Zbývajících 16 (7,48 %) uvádělo redaktora či 

redakci ve spolupráci s ČTK. 
Texty, které byly původní jak tematicky, tak formulačně, byly všechny označeny 

pouze jménem redaktora nebo redakce.  
„Už pokud se zasahuje do titulku či perexu, přidává se k signatuře ČTK také 

iDNES.cz, aby bylo patrné, že se s textem pracovalo. To je důležité pro agenturu v 
obecné rovině nejen kvůli původu textu, ale i proto, aby bylo zřejmé, že publikované 

znění není doslovně z agenturního servisu, kdyby se třeba vyskytla v upravované části 

chyba. Pokud autor s textem pracuje víc, doplňuje vlastní zjištění či další podrobnosti, 
může připojit i vlastní novinářskou zkratku. Záleží na rozsahu využití původní agenturní 

zprávy,“185 vysvětluje Trunečka. 

 
185 TRUNEČKA, Ondřej. E-mailová korespondence s diplomantem. 15. 04. 2021. (viz příloha č. 2) 
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Graf č. 20 

1 – ČTK 2 – Redaktor/redakce 3 – Spoluautorství ČTK a redaktora/redakce 4 – Zahraniční zpravodajská agentura 5 – Neuvedeno  
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8.5.3 Sport.cz 
Server Sport.cz měl ze všech vybraných serverů největší část textů kompletně 

přejatých z agenturní produkce, což se také projevilo na uvedeném autorství. Největší 

část článků nesla jméno redaktora nebo redakce. Takových příspěvků bylo 403 

(47,58 %). Dalších 363 textů (42,86 %) ale bylo označeno pouze signaturou agentury. 

78 článků (9,21 %) přiznávalo spoluautorství redaktora s ČTK a u tří příspěvků 

(0,35 %) nebyl autor uvedený vůbec. 
Co se týče zpráv, které redakce Sport.cz převzala z agenturní produkce bez jediné 

úpravy, byla převážná část textů podepsána skutečně jen signaturou ČTK. Tak se stalo u 

222 textů (94,87 %). U dalších jedenácti (4,70 %) bylo uvedeno spoluautorství a u 

jednoho příspěvku (0,43 %) chyběl autor úplně.  
V případě textů, které pocházely z agentury a prošly drobnými úpravami, byla 

paleta uvedených autorů širší a zahrnovala všechny možnosti (kromě zahraniční 

agentury). Pod 141 články (71,21 %) byla napsána signatura ČTK a dalších 53 textů 

(26,77 %) bylo označeno jako spoluautorství redaktora nebo redakce s agenturou. Po 
dvou článcích (1,01 %) pak bylo zastoupeno autorství redaktora nebo redakce i 

neuvedení žádného autora. 
Pod 13 příspěvky (72,22 %), které pocházely z agentury, ale doznaly větších 

změn, bylo uvedeno na Sport.cz spoluautorství, zbylých pět (27,78 %) z této kategorie 

pak bylo označeno jako vlastní texty redaktorů nebo redakce.   
V případě originálních textů, které neobsahovaly formulační shody s agenturními 

zprávami, už je označování autorství téměř jednoznačné. V kategorii tematicky 
shodných článků bylo pod 259 (99,62 %) z nich uvedeno jméno redaktora, případně 

redakce. Pouhý jeden (0,38 %) byl označen jako spoluautorství s ČTK.  
Příspěvky, které byly originální jak tematicky, tak formulačně, byly všechny 

podepsané jménem redaktora nebo redakce Sport.cz. Konkrétně se jednalo o 137 

článků. 
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Graf č. 21 

1 – ČTK 2 – Redaktor/redakce 3 – Spoluautorství ČTK a redaktora/redakce 4 – Zahraniční zpravodajská agentura 5 – Neuvedeno  
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8.5.4 Odpověď na výzkumnou otázku 
Jak ukazují získaná data, sportovní redakce vybraných serverů jsou při uvádění 

autorství z naprosté většiny poctivé. Co se týče textů, které byly převzaté z agenturní 

produkce bez jediné úpravy, téměř 98 % jich bylo označeno buď pouze signaturou ČTK 

nebo jako spoluautorství redaktora či redakce s ČTK. Pod převážnou většinou z nich je 
přitom podepsána jen agentura. Zbylá dvě procenta tvoří případy, u nichž autor vůbec 

nebyl uveden. 
Podobně vysoké číslo můžeme pozorovat také u přejatých zpráv, které 

v redakcích doznaly drobných úprav. Tentokrát již je ale největší část článků označena 

jako spoluautorství a těch jen se signaturou ČTK je o něco méně. Jedním a půl 

procentem jsou pak zastoupeny případy, kdy je příspěvek podepsán jménem redaktora 

či redakce, nebo není podepsán vůbec. U textů, které doznaly zásadnějších zásahů a 

kterých bylo jednoznačně nejméně, převažuje uvádění spoluautorství.  
Co se týče originálně zpracovaných článků, všechny až na 19 z nich byly 

podepsány jmény redaktorů nebo redakcí.  
Celková data potvrzují i jednotlivé servery, byť každý má určitá specifika. 

Aktuálně.cz poněkud vybočuje tím, že u kompletně přebíraných zpráv má vysoké 

procento (18,75 %) textů bez uvedení autorství. Jinak ale převládá signatura ČTK. 

Stejné je to i u přejatých zpráv s menšími úpravami, kde samostatná signatura převyšuje 

texty označené jako spoluautorství. To naopak převažuje v případě zásadněji 

změněných článků, které vykazují formulační shodu s agenturní produkcí. Zajímavostí 

jsou dva texty, které jsou podepsané ČTK, přestože nevykazují žádnou formulační 

shodu. Jinak jsou všechny originální texty Aktuálně.cz podepsané jménem redaktora 

nebo redakce. 
V případě iDNES.cz nenastal ani jednou případ, že by pod článkem nebyl 

uvedený autor. U stoprocentně shodných textů ale zásadně převažovalo uvádění 

spoluautorství nad samostatným uvedením signatury ČTK. U upravovaných přejatých 

zpráv pak byl tento rozdíl ještě větší. Zcela původní články byly pravidelně 

podepisovány jménem redaktora či redakce, pouze 16 z nich bylo označeno jako 

spoluautorství.  
Server Sport.cz potvrdil obecný trend, že kompletně přejímané zprávy bývají 

označované signaturou agentury. Tu používala redakce tohoto serveru ve většině 

případů i u drobně pozměněných textů. U těch se zásadnějšími zásahy už převažovalo 
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uvádění spoluautorství a téměř všechny originální články nesly jména redaktorů nebo 

redakce. Pouze jeden jediný původní příspěvek s tematickou shodou byl označen jako 

spoluautorství s ČTK.  
Na základě získaných dat tedy lze říci, že redakce v naprosté většině případů 

poctivě uvádějí autorství nebo alespoň spoluautorství agentury, od které zprávy přejaly. 

Procento takto označených článků pochopitelně klesá se zvyšujícím se podílem 

redakčních zásahů. I v případě zásadněji pozměněných textů bylo ale 81,82 % příspěvků 

označena jako spoluautorství s ČTK. Na druhé straně u originálních článků neopomíjejí 

redaktoři a redakce téměř nikdy uvést jméno člověka, který text zpracoval. 
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8.6 Výzkumná otázka č. 6: Jak velká část fotografií u 

sportovních článků na vybraných serverech pochází od 

fotografů ČTK?  
Poslední výzkumná otázka se jako jediná nezabývala textovým, ale obrazovým 

zpravodajstvím, a odpovídala na to, od jakých autorů používaly vybrané servery 

nejčastěji fotografie ke svým článkům. Kategoriemi, které jsem u proměnné fotografie 

rozlišoval, jsou ČTK, vlastní, zahraniční zpravodajská agentura, jiné a bez fotografie. 
Zahraničními zpravodajskými agenturami, ze kterých servery přebíraly fotografie 

byly agentury AP a Reuters. Přestože výhradním zástupcem při prodeji fotografií AP 

v České republice je agentura ČTK, byly snímky od fotografů AP zařazeny do kategorie 

zahraniční zpravodajská agentura. Rozhodujícím faktorem tedy bylo konkrétní autorství 

fotografie, nikoliv zdroj, odkud portály fotografie přebíraly. 
Do kategorie jiné nejčastěji spadaly snímky ze sociálních sítí, případně ze 

soukromého archivu sportovců, o kterých text vypovídal, nebo z webové stránky 

sportovního klubu. Bez fotografií byly nejčastěji publikovány kratší příspěvky, případně 

online reportáže.  
Jak ukazují získaná data, nejčastěji používané byly na vybraných serverech ve 

sledovaném období snímky ze zahraničních zpravodajských agentur. Ty byly použity u 

542 článků (28,80 %) jako úvodní fotografie a jasně převažovaly u zahraničních 

událostí. Druhé nejzastoupenější byly snímky od vlastních fotografů redakcí, jež se 

objevily u 452 textů (24,02 %), a na třetím místě skončily fotky z jiných zdrojů. Ty byly 
použity u 389 příspěvků (20,67 %). 

Z vybraných zdrojů byla tedy nejméně zastoupená právě ČTK. Její snímky se 

objevily jako úvodní pouze u 289 článků (15,36 %). Méně bylo už jen textů, které byly 

publikovány bez fotografie a kterých bylo 210 (11,16 %).  
Z fotografií z ČTK byla jen menší polovina (43,25 %) použita u přejatých zpráv. 

Zbytek použily redakce u vlastních originálních článků.  
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Graf č. 22 

1 – ČTK 2 – Vlastní 3 – Zahraniční zpravodajská agentura 4 – Jiné 5 – Bez fotografie  
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8.6.1 Aktuálně.cz 
Aktuálně.cz bylo jediným serverem, u kterého byly nejzastoupenější fotografie ze 

zahraničních zpravodajských agentur. Snímky z tohoto zdroje byly použity u téměř 

poloviny článků publikovaných ve sledovaném období. Konkrétně doplňovaly 131 textů 

(42,12 %). 
Všechny zbylé kategorie už byly daleko vyrovnanější. Druhý největší počet 

fotografií pocházel od redakčních fotografů, kteří svými snímky doprovodily 54 

příspěvků (17,36 %). V případě Aktuálně.cz je patrný i vysoký podíl textů, které byly 

publikovány bez jakékoliv úvodní fotografie. Stalo se tak u 52 článků (16,72 %).  
Fotografie od fotografů ČTK byly až čtvrté nejzastoupenější a konkrétně jich 

bylo 41 (13,18 %). Nejmenší počet článků na Aktuálně.cz byl doprovázen snímky 

z jiných zdrojů jako například sociálních sítí. 
Fotografie z produkce ČTK na Aktuálně.cz častěji doprovázely přejaté texty. 

68,29 % snímků od této agentury doplňovalo převzaté zprávy, přičemž zbylé fotky 

z této kategorie byly použity u původních článků redaktorů Aktuálně.cz. 
„[Fotografie z ČTK] jsou [pro nás důležité], bohužel máme na redakci omezený 

paušál, takže fotky z agentury používáme tak na dvacet procent, než by bylo 

optimální,“186 popisuje šéf sportovní redakce Aktuálně.cz. 

 
Graf č. 23 

1 – ČTK 2 – Vlastní 3 – Zahraniční zpravodajská agentura 4 – Jiné 5 – Bez fotografie  
 

186 ŠKUBA, Jiří. E-mailová korespondence s diplomantem. 26. 03. 2021. (viz příloha č. 1.) 
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8.6.2 iDNES.cz 
Ve sportovní rubrice serveru iDNES.cz převažovaly snímky pořízené přímo 

fotografy daného média. iDNES.cz zde těží z úzkého propojení s tištěným deníkem MF 
DNES. I díky němu zde bylo publikováno celkem 251 článků (34,67 %) s originálními 

fotografiemi.  
Se zastoupením ve 213 příspěvcích (29,42 %) pak následují fotky ze zahraničních 

agentur a třetí nejzastoupenější jsou snímky z jiného zdroje. Ty byly použity u 142 

článků (19,61 %). 
Fotografie z produkce ČTK byly publikovány jako úvodní fotografie jen u 108 

analyzovaných textů (14,92 %) na iDNES.cz. Pouhých deset článků (1,38 %) na tomto 
serveru bylo zveřejněno bez fotografie.  

Používání fotografií ČTK nebylo na iDNES.cz podmíněno přejímáním textového 

zpravodajství z agentury. Pouze ve 40 případech (37,03 %) doplňovaly agenturní 

snímky přejatý text, zatímco v dalších 68 případech (62,97 %) doprovázely zcela 

originální článek z tvorby redaktorů iDNES.cz.  
„Vydavatelství MAFRA disponuje vlastním oddělením fotografů, přičemž 

nepůsobí jen v celostátní redakci, ale také v regionech. To představuje solidní základ 

pro pokrývání nejdůležitějších událostí. Přesto je i tento servis agentury ČTK důležitý, 

ne vždy jsou vlastní fotoreportéři na všech zápasech fotbalové ligy či hokejové 

extraligy. Kromě sportu se věnují i veškerému dalšímu dění. Prostřednictvím ČTK je 

možné se dostat i k některým zahraničním snímkům. Obdobně jako u textu, klíčové 

události pokrýváme z vlastních zdrojů, a to někdy i ty mezinárodní, ale pro šíři záběru 

jsou agenturní snímky důležité,“187 říká Trunečka. 

 
187 TRUNEČKA, Ondřej. E-mailová korespondence s diplomantem. 15. 04. 2021. (viz příloha č. 2) 
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8.6.3 Sport.cz 
Na serveru Sport.cz byly u analyzovaných článků nejčastěji publikovány 

fotografie, které spadaly do kategorie jiné. Celkem 214 textů (25,27 %) doprovázely 

snímky například ze sociálních sítí nebo z webových stránek sportovních klubů. 
V těsném závěsu se zastoupením ve 198 článcích (23,38 %) následovaly 

fotografie od zahraničních agentur a u dalších 148 textů (17,47 %) úvodní fotografie 

vůbec nebyla. Server Sport.cz totiž velmi často připojuje k článkům vlastní videa, která 

pak nahrazují úvodní fotku. V takovýchto případech jsem zařadil analyzované 

příspěvky do páté kategorie. 
Jen u 147 článků (17,36 %) publikoval server Sport.cz snímky vlastních fotografů 

a vůbec nejméně byly zastoupeny fotky z ČTK. Ty doprovázely jako úvodní pouze 140 

vydaných textů (16,53 %). 
I na tomto serveru není patrný vztah mezi přebíráním textů z produkce ČTK a 

agenturních fotografií. 57 snímků (40,71 %) od fotografů ČTK doprovázelo přejaté 

zprávy, zbylých 83 (59,29 %) ale bylo publikováno u zcela původních článků.  
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8.6.4 Odpověď na výzkumnou otázku 
Jak získaná data dokázala, praxe při využívání fotografií se liší server od serveru. 

Nejvíce publikovaných fotografií u analyzovaných článků pocházelo ze zahraničních 

zpravodajských agentur, hojně zastoupené byly ale také snímky vlastní nebo pocházející 

z jiných zdrojů. ČTK byla jako zdroj fotografií využívána nejméně.  
Na jednotlivých serverech se ale nejpoužívanější zdroj snímků lišil. Aktuálně.cz 

mělo téměř polovinu publikovaných fotografií ze zahraničních agentur, přičemž 

s velkým odstupem následovaly fotky vlastní a texty bez použití fotografií.  
Oproti tomu iDNES.cz připojoval ke článkům nejčastěji fotografie pořízené 

vlastními fotografy. Používání snímků ze zahraničních agentur bylo druhou nejčastější 

praxí.  
Sport.cz přebíral většinu fotografií z jiných zdrojů jako například ze sociálních 

sítí, webových stránek klubů nebo soukromých archivů sportovců. Druhé 

nejzastoupenější na tomto serveru byly opět snímky ze zahraničních zpravodajských 

agentur.  
Získaná data nepotvrdila vztah mezi přebíraným textovým zpravodajstvím a 

použitými snímky. Jen menší polovina fotografií z ČTK doprovázela přejaté texty. Větší 

část agenturních fotografií byla použita u původních článků, které zpracovávali 

redaktoři zpravodajských serverů.   
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9. Závěr 
Jak vyplývá z analyzovaných dat, objem produkce jednotlivých zpravodajských 

serverů se zásadně liší. Ve sledovaném období vydal nejvíce článků čistě sportovní 

portál Sport.cz a nejmenší počet příspěvků publikovalo Aktuálně.cz. Rozdíl mezi oběma 

servery činil více než pět set textů. Česká tisková kancelář se však ukázala být ve všech 

případech důležitým zdrojem informací a zpráv. O tom svědčí fakt, že více než polovina 
všech článků byla alespoň do určité míry přejata z agenturního servisu. Největší 

procento převzatých zpráv bylo zaznamenáno na serveru Aktuálně.cz, nejmenší pak na 

iDNES.cz. 
Podíl přejímaných zpráv se liší podle sportů, přičemž obecně platí, že u 

nejpopulárnějších sportů, jako je lední hokej a fotbal, je nižší než u menších sportů jako 

například u basketbalu, volejbalu nebo motosportu.  
Důležitým faktorem, který do značné míry ovlivňuje, jak bude redakce událost 

zpracovávat, je místo, na kterém se se sportovní akce koná. U domácích událostí volí 

redakce častěji vlastní zpracování, zatímco u zahraničních podniků jsou výrazněji 

zastoupeny zprávy převzaté z produkce ČTK. Roli zde bezpochyby hraje geografická 

blízkost a finanční možnosti redakcí, které spíš pokryjí cestu na závod nebo zápas 

konající se v Česku.  
Obdobný rozdíl je pak patrný také při posuzování očekávaných a neočekávaných 

událostí. Zatímco u plánovaných akcí využívají zpravodajské servery častěji svoje 

vlastní redaktory, u neočekávaných událostí ve větší míře používají agenturní 

zpravodajství. 
 Jak ukázala analýza zabývající se autorstvím jednotlivých publikovaných článků, 

všechny tři servery v naprosté většině případů uvádějí u převzatých textů autorství nebo 

alespoň spoluautorství agentury. To, jestli signatura ČTK stojí samostatně, je doplněna 

názvem redakce nebo rovnou jménem samotného redaktora, se pak pochopitelně liší 

tím, do jaké míry byla původní zpráva upravena.  
Poslední výzkumná otázka odhalila, že co se týče obrazového zpravodajství, není 

ČTK pro sledované servery zas tak důležitým zdrojem. Redakce častěji používají 

snímky od vlastních fotografů, ze zahraničních agentur nebo z jiných zdrojů jako 

například sociálních sítí nebo webových stránek sportovních klubů.  
Přestože provedená analýza odhalila, že zpravodajství ČTK je pro sportovní 

sekce sledovaných zpravodajských serverů důležitým zdrojem, o jeho vlivu na agenda 
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setting lze jen polemizovat. Jak uvádějí vedoucí sportovních redakcí, kteří odpověděli 

na mnou zaslaný dotazník, ČTK je pro redakce důležitá při plánování díky dobrému 

systému avíz a plánů, v konečném výsledku ale nemá na intermediální agendu přílišný 

vliv. Témata a události, kterým se budou věnovat, si redakce stále určují samy, přičemž 

autorské příspěvky vlastních zaměstnanců jsou pro ně nejdůležitější.  
Při porovnání získaných dat se závěry starší diplomové práce Václava Hanzlíka 

z roku 2013 s názvem „Vliv agenturních zpráv ČTK na obsah sportovních rubrik deníků 

MF Dnes a Právo“ můžu konstatovat, že v případě online médií tvoří přejímané 

agenturní zprávy větší podíl v celkové produkci než v případě tištěných médií. Tento 

fakt je bezpochyby ovlivněn základní charakteristikou online médií, které nejsou 

obsahově ani časově nijak omezené. Články na zpravodajských serverech můžou 

vycházet neustále a v daleko větším počtu než na stranách novin. V neustávajícím toku 

článků je tedy využívání zpráv ČTK pro redakce vítaným usnadněním práce.  
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10. Summary 
As can be seen from the analysed data, the production volume of individual news 

servers varies substantially. In the monitored period, the portal Sport.cz published the 
largest number of articles and Aktuálně.cz published the smallest number of articles. 

The difference between the two servers was more than five hundred texts. However, 
ČTK proved to be an important source of information and news in all cases. This is 
evidenced by the fact that more than half of all articles were taken, at least to some 
extent, from the agency's service. The highest percentage of news taken over was 
recorded on Aktuálně.cz, the lowest on iDNES.cz. 

The proportion of news coverage varies by sport, with the most popular sports, 
such as ice hockey and football, generally being lower than smaller sports such as 
basketball, volleyball and motorsports.  

An important factor that largely influences how an editorial team will cover an 
event is the location at which the sporting event takes place. In the case of domestic 
events, editors more often choose to cover their own events, while in the case of foreign 
events, news taken from the production of ČTK is more prevalent. Geographical 
proximity and the financial possibilities of editors, who are more likely to cover travel 
to a race or match taking place in the Czech Republic, undoubtedly play a role here.  

A similar difference is also evident when considering expected and unexpected 
events. While for planned events, news sites use their own reporters more often, for 
unexpected events they use agency coverage to a greater extent. 

In the vast majority of cases, all three sites indicate the authorship or at least co-
authorship of the agency in the texts they have taken over. Whether the ČTK signature 

stands alone, is accompanied by the name of the editorial office or the name of the 
editor himself varies according to the extent to which the original report has been 
edited.  

The last research question revealed that the ČTK is not such an important source 

for the monitored servers when it comes to image coverage. Newsrooms are more likely 
to use images from their own photographers, from foreign agencies or from other 
sources. 

Although the analysis revealed that ČTK's news coverage is an important source 

for the sports sections of the monitored news servers, its influence on agenda setting can 
only be disputed. As stated by the editors who responded to the questionnaire I sent, 
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ČTK is important for newsrooms in planning due to its good system of alerts and 

schedules, but ultimately it does not have much influence on the intermediate agenda. 
The topics and events they cover are still determined by the newsrooms themselves, 
with the author contributions of their own staff being the most important for them.  
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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Dotazník – Jiří Škuba (Aktuálně.cz) 
 
Jakým způsobem využívá vaše sportovní redakce produkci ČTK?  
Agenturu využíváme především pro zajištění základního informačního servisu. Z 
obsahu si bereme nejen texty, ale v omezené míře i fotografie. 
Je pro vás ČTK hlavním zdrojem informací? 
Není. V době sociálních médií i díky kontaktům našich redaktorů máme řadu informací 

dřív než agentura. 
Jak velký vliv mají zprávy ČTK na nastolování agendy?  
Prakticky žádný. Od svého příchodu do redakce se snažím co nejvíc uplatnit filozofii, že 

autorské materiály mají absolutní prioritu. Službu konající editor nebo redaktor má 

pokyn, aby z agentury využíval nezbytné minimum, ušetřený čas věnoval vyhledávání a 

zpracování vlastního tématu. Unikátní obsah je to, čím se lišíme od konkurence.  
Jak často přebíráte zprávy z ČTK v plném znění?  
V případě klasického zpravodajství často. Bohužel zpravodajství četky je silně 

„veřejnoprávní“ a leckdy nekvalitní (frázovité, šablonovité). Na redaktorech je znát, že 

nejsou pod tlakem atraktivity výstupu, nemají měřítko, co čtenáře zajímá. Stejně tak se 

liší pohled agentury na zajímavé události, ty nejzajímavější věci často ukrývají na konec 

článku. Titulek a perex upravujeme skoro vždy.   
Využíváte zprávy ČTK u některých sportů ve větší míře než u jiných? 
Odpovídá to sledovanosti sportů – tzn. fotbal, tenis, hokej, pak následují další sporty. 
Využíváte zprávy ČTK víc u domácích nebo zahraničních událostí? 
U domácích. ČTK využíváme například u referátů z fotbalové či hokejové ligy, pohárů 

atd.   
Využíváte zprávy ČTK víc u očekávaných nebo neočekávaných událostí? 
Jednoznačně u očekávaných. Souvisí to s tím, že nám poskytuje pouze nezbytný servis. 

Kvantitu. Kvalitu vytváří redakce svými autorskými výstupy.   
Jaká je u vás v redakci praxe s uváděním autorství? Jaké zásahy v textu ČTK musí 

redaktor provést, aby byl na webu uveden jako spoluautor? 
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Poměrně značné. Obvyklou praxí u spoluautorství je situace, když redaktor najde 

zajímavost, postaví ji titulkem, perexem a nějakými citacemi a doplní to backgroundem 

z četky, který třeba použije z nějaké dřívější zprávy.  
Jak důležité jsou pro vaši práci fotografie z ČTK?  
Jsou, bohužel máme na redakci omezený paušál, takže fotky z agentury používáme tak 

na dvacet procent, než by bylo optimální. 
 
Příloha č. 2: Dotazník – Ondřej Trunečka (iDNES.cz) 
 
Jakým způsobem využívá vaše sportovní redakce produkci ČTK? 
Ambicí sportovní redakce iDNES.cz a MF DNES je pokrývat klíčové události autorsky, 

z vlastních zdrojů. Máme k tomu tým redaktorů, využíváme také vlastní fotoreportéry, 

snažíme se – pokud to pandemická situace a aktuální opatření dovolí – být v terénu i v 

zahraničí. Současně se snažíme nabídnout čtenářům velmi široký záběr informací, 

domácích i zahraničních, také z nižších soutěží či okrajových odvětví. A naplňovat 

takový rozsah by bylo bez agenturních informací velmi složité, ne-li dokonce v 
některých ohledech nemožné. Takže využíváme textovou i obrazovou produkci pro 

pokrývání událostí, které už nejsou v našich silách. Někdy také využíváme přímé 

přenosy tiskových konferencí. 
Je pro vás ČTK hlavním zdrojem informací? 
Rozhodně důležitým v uvedeném smyslu. Pokud si vezmeme například poslední zimní 

sezonu, prioritou byly určitě všechny biatlonové závody a závody Ester Ledecké. Jim 

jsme se snažili věnovat autorsky, včetně textových online reportáží. Další zimní odvětví 

už jsme častěji pokrývali s využitím ČTK. Obecně cenný je výsledkový servis. 
Jak velký vliv mají zprávy ČTK na nastolování agendy? 
ČTK může pomoci díky avízům a obdobnému servisu při plánování, může upozornit na 

nečekanou událost v zahraničí, jejím prostřednictvím mohou někteří aktéři například 

rozeslat prohlášení. Ale to vše vyplývá z povahy agentury, není to nastolování agendy v 

pravém slova smyslu. Témata, kterým se budeme podrobně věnovat, vybírá redakce. 
Jak často přebíráte zprávy z ČTK v plném znění? 
To je velmi těžké říct. Obvyklou praxí bývá dílčí úprava titulku a perexu, ostatní záleží 

na okolnostech. Na závažnosti zprávy, do jaké míry je možné informace doplnit, někdy i 

podle konkurence ostatních zpráv, jak se jí můžeme věnovat. 
Využíváte zprávy ČTK u některých sportů ve větší míře než u jiných? 
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Využíváte zprávy ČTK víc u domácích nebo zahraničních událostí? 
Využíváte zprávy ČTK víc u očekávaných nebo neočekávaných událostí? 
Ani na to nelze odpovědět jednoznačně. Například u fotbalu coby nejsledovanějšího 

sportu je spousta textů původních, autorských, ať už se to týká třeba nejdůležitějších 

zápasů nejvyšší domácí soutěže. Ale zase ne všech, někde znovu využijeme ČTK. 

Obdobně u některých zahraničních lig: významným či s významným českým 

zastoupením se věnujeme po vlastní ose, pro řadu dalších je agenturní servis nezbytný. 
Jaká je u vás v redakci praxe s uváděním autorství? Jaké zásahy v textu ČTK musí 

redaktor provést, aby byl na webu uveden jako spoluautor? 
Už pokud se zasahuje do titulku či perexu, přidává se k signatuře ČTK také iDNES.cz, 
aby bylo patrné, že se s textem pracovalo. To je důležité pro agenturu v obecné rovině 

nejen kvůli původu textu, ale i proto, aby bylo zřejmé, že publikované znění není 

doslovně z agenturního servisu, kdyby se třeba vyskytla v upravované části chyba. 
Pokud autor s textem pracuje víc, doplňuje vlastní zjištění či další podrobnosti, může 

připojit i vlastní novinářskou zkratku. Záleží na rozsahu využití původní agenturní 

zprávy. 
Jak důležité jsou pro vaši práci fotografie z ČTK? 
Vydavatelství MAFRA disponuje vlastním oddělením fotografů, přičemž nepůsobí jen 

v celostátní redakci, ale také v regionech. To představuje solidní základ pro pokrývání 

nejdůležitějších událostí. Přesto je i tento servis agentury ČTK důležitý, ne vždy jsou 

vlastní fotoreportéři na všech zápasech fotbalové ligy či hokejové extraligy. Kromě 

sportu se věnují i veškerému dalšímu dění. Prostřednictvím ČTK je možné se dostat i k 

některým zahraničním snímkům. Obdobně jako u textu, klíčové události pokrýváme z 

vlastních zdrojů, a to někdy i ty mezinárodní, ale pro šíři záběru jsou agenturní snímky 

důležité. 
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Příloha č. 3: E-mailová komunikace se vedoucím redakce Sport.cz Pavlem Novotným 

 
  



 

111 

Příloha č. 4: Ukázka kódovací knihy 

Datum vydání Server Autor 
Skutečný 

obsah Sport Původ Očekávanost Fotografie 

1 1 2 5 1 1 1 1 

1 1 2 5 8 2 2 4 

1 1 2 5 6 2 1 4 

1 1 1 2 1 2 2 2 

1 1 2 5 2 1 1 2 

1 1 1 2 2 1 2 2 

1 1 3 2 3 2 1 3 

1 1 2 4 1 2 1 1 

1 1 3 2 6 1 1 2 

1 1 3 2 1 2 2 2 

1 1 3 2 7 2 1 3 

1 1 2 4 1 1 1 2 

1 1 3 2 1 2 1 1 

1 1 3 2 1 1 2 2 

1 1 3 2 2 1 1 2 

1 1 3 3 8 2 1 3 

1 1 3 2 1 2 1 3 

1 1 3 1 2 1 2 5 

1 1 3 2 1 2 1 3 

2 1 3 2 1 2 1 2 

2 1 1 2 2 2 1 3 

2 1 1 2 4 2 1 3 

2 1 1 2 3 2 2 3 

2 1 1 2 1 2 2 3 

2 1 2 5 1 2 2 3 

2 1 3 2 1 1 1 3 

2 1 2 3 1 2 1 4 

2 1 3 2 1 1 2 2 

2 1 3 2 2 1 2 2 

2 1 3 2 7 2 2 3 

2 1 2 2 1 1 1 1 

2 1 2 5 2 1 2 1 

2 1 2 5 8 1 1 4 

2 1 1 2 7 2 1 3 

2 1 1 2 8 1 1 4 

2 1 1 2 1 2 2 2 

2 1 1 2 8 1 2 1 

2 1 1 1 4 2 1 5 

2 1 3 2 1 2 2 3 

2 1 2 4 1 1 1 2 

2 1 1 2 1 1 2 1 

2 1 1 2 2 2 2 3  


